
 

 

 

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs piedāvā 

pedagogu profesionālās pilnveides programmas 2021. gada augustā – septembrī 

 

Powtoon animāciju un video prezentāciju izstrāde (8 stundas) 

16. un 18. augustā no pl. 11.00 līdz 13.30 tiešsaistē 

Mērķauditorija: pedagogi 

Kursu dalībnieki uzzinās, kā izmantot tiešsaistes rīku Powtoon.com atraktīvu videoklipu un prezentāciju 

izveidē. Dalībnieki apgūs prasmes animāciju izveidē, demonstrēšanā un nosūtīšanā paredzētajai 

mērķauditorijai, video prezentācijas izveidē (video ieraksta, vizualizāciju un efektu pievienošanā, kā arī 

YouTube video un audio ieraksta pievienošanā un atsauču izveidē). 

Pieteikties: https://ej.uz/9zuk 

Dalības maksa: Jelgavas pilsētas pedagogiem – bez maksas 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv  

 

Virtuālās ekskursijas izveide (6 stundas) 

17. un 19. augustā no pl. 11.00 līdz 13.00 tiešsaistē 

Mērķauditorija: pedagogi 

Kursu dalībnieki gūs priekšstatu par pieejamām tiešsaistes programmām virtuālo ekskursiju izveidei un apgūs 

prasmes darbā ar vienu no tām. Pratīs izmantot aplikāciju viedtālrunī vai planšetdatorā, lai uzņemtu 3600 

attēlus, kā arī izmantot Google Maps attēlus, apgūs video, audio informācijas un uzdevumu pievienošanu 

virtuālajai ekskursijai. 

Pieteikties: https://ej.uz/sbjw  

Dalības maksa: Jelgavas pilsētas pedagogiem – bez maksas 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv  

 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (8 stundas) 

18. augustā no pl. 9.00 līdz 15.30 tiešsaistē 

Mērķauditorija: pedagogi, tehniskie darbinieki 
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Programma veidota saskaņā ar 

Bērnu tiesību aizsardzības 

likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas 

bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (01.04.2014.). Programmas apguves laikā 

pedagogi un tehniskie darbinieki papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, 

normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes,  kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību 

aizsardzību. 

Pieteikties: https://ej.uz/bwbm 

Dalības maksa: 19 EUR 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv  

 

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā (6 stundas) 

19. augustā no pl. 9.00 līdz 14.00 tiešsaistē 

Mērķauditorija: pedagogi 

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, 
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”. Straujā digitalizācija 
mūsdienās ir veicinājusi radikālas pārmaiņas sabiedrībā, transformējot sociālās attiecības, starppersonu 
komunikāciju un īpaši audzināšanu. Programmā tiks analizētas jaunāko paaudžu specifiskās iezīmes, 
personības attīstības vajadzības un iespējamie riski, kā arī sadarbības iespējas. Pedagogi pilnveidos izpratni 
par mūsdienīgas audzināšanas mērķi, īpatnībām un stiliem, apgūs digitālā laikmeta prasībām atbilstošus 
audzināšanas paņēmienus. 
 
Pieteikties: https://ej.uz/fo59 

Dalības maksa: 14 EUR 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv  

 

Tiesību un varas jautājumi sociālajā un pilsoniskajā jomā (12 stundas) 

19. augustā no pl. 10.00 līdz 14.00 tiešsaistē, turpinājums septembrī (laiks tiks precizēts pirmajā nodarbībā) 

Mērķauditorija: 10. - 12. klašu vēstures un sociālo zinību skolotāji 

Akcentējot jaunās pieejas aspektus, tiks apskatīti sociālās un pilsoniskās jomas 10. - 12. klases programmu 
temati: 

- Tiesības un varas jautājumi; 
- Starptautiskās tiesības; 
- Starptautiskās attiecības (globālisms un reālisms  u.c.) 

 
Pieteikties: https://ej.uz/tym9 
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Dalības maksa: 43 EUR 

Jelgavas pilsētas pedagogiem – bez maksas 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu dace.petersone-gutmane@zrkac.jelgava.lv  

 

Angļu valoda sākumskolā – lietpratībā balstīts mācību saturs un pieeja (16 stundas) 

23. augustā no pl. 16.00 līdz 18.00, 7. septembrī no pl. 15.00 līdz 18.00, 14. septembrī no pl. 16.00 līdz 

18.00, 15. septembrī no pl. 16.00 līdz 18.00 tiešsaistē 

Mērķauditorija: 1.-6. kl. angļu valodas skolotāji 

Pedagogiem veidosies izpratne par aktualitātēm angļu valodas mācību priekšmeta saturā un pieejā kā mūsdienīga, 

lietpratībā balstīta pedagoģiskā procesa sastāvdaļu. Pedagogi gūs ierosmi savstarpējai sadarbībai un dažādu metožu un 

paņēmienu izmantošanai, organizējot mācību procesu angļu valodas stundās sākumskolā: veidot mācību stundu, plānot 

un vadīt skolēnu mācīšanos, izvirzīt skaidrus sasniedzamos rezultātus, izvēlēties atbilstošus un daudzveidīgus 

uzdevumus, sniegt atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti un iespēju skolēniem mācīties iedziļinoties un 

sadarbojoties. 

Pieteikties: https://ej.uz/zmik 

Dalības maksa: 51 EUR 

Jelgavas pilsētas pedagogiem – bez maksas 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv  

 

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši skolēna temperamenta tipam (6 stundas) 

13. septembrī. plkst. 15.00-17.10 un 14. septembrī. plkst. 15.00-17.40 tiešsaistē 

Mērķauditorija: pedagogi 

Pedagogi gūs izpratni par skolēna temperamenta ietekmi uz viņa darbību, uzvedību un reakciju uz sociāliem, 

emocionāliem un vides stimuliem, uz rakstura un personības veidošanos, temperamentu mijiedarbību, kā arī radīs 

ierosmi izvēlēties izglītojamā individuālajām temperamenta iezīmēm atbilstošus mācību un audzināšanas pasākumus. 

Tēmas: 

• 4 pamatelementu (zeme, ūdens, gaiss, uguns) saistība ar temperamentu; 

• Temperamentu raksturojums; 

• Temperamentu noteikšana. 

• Temperaments mācību un audzināšanas procesā. 

Pieteikties: https://ej.uz/orp5 

Dalības maksa: 20 EUR 

Vairāk informācijas: rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv  
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