Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS NODAĻA
Metodiskā atbalsta plāns 2022./2023. m. g.
1. semestris

Metodiskā darba mērķis
Kompetenču pieejā balstīta mācību satura un pieejas īstenošanas sekmēšana izglītības iestādēs.
Personalizēts profesionālais atbalsts mācību iestādēm un pedagogiem mācību procesa kvalitātes paaugstināšanai.

Metodiskā darba prioritātes
•
•
•
•

Diferencēta, individualizēta un personalizēta metodiskā atbalsta nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēm kompetenču pieejas īstenošanā.
Mācību jomu darbības attīstība kā resurss kompetenču pieejas īstenošanā.
Pedagogu digitālās pratības pilnveide.
Pedagogu emocionālās labbūtības veicināšana.

Darbības formas
•
•
•
•
•
•

Konsultācijas – iestādē, grupa, individuāli
Semināri – iestādē, grupa
Mazās mācīšanās grupas
Kursi
Vizītes izglītības iestādēs
Nodarbības

•
•
•
•
•
•

Lekcija
Meistarklase
Konkursi
Pozitīvā pieredze
Metodiskie materiāli
Mācību priekšmetu olimpiādes

Norise

Forma

PASĀKUMS

(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

SEPTEMBRIS

Seminārs

Mazās mācīšanās grupas

I. Dakne, D. Pētersone –
Gūtmane

K vai A

Pirmsskolas vadītāju
vietnieki, mācību
jomu vadītāji

V.Cielava

I. Dakne

Kursi

“Vadītāja pašvadība un personīgās efektivitātes psiholoģija” (8 st.)

K vai A

Jaunieceltie un
topošie iestāžu
vadītāji un vietnieki

Kursi

“Skolotāja palīga loma grupas komandas darbā pirmsskolā” (12 st.)

K vai A

Pirmsskolas izglītības
iestāžu skolotāju
palīgi

Kursi

“Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 līdz 12 gadiem:
vajadzības, rīcība, sasniegumi” (8 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā”
(12 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

K vai A

Pedagogi, tehniskie
darbinieki

Kursi

“Microsoft mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības
procesā” (8 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“MS PowerPoint pedagoga darbā” (16 st.)

K vai A

Pedagogi

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv;
dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Konsultācijas

Konsultācijas

Konsultācijas

Norise
PASĀKUMS

Individuālās, grupu konsultācijas digitālo kompetenču jautājumos

Individuālās un grupu konsultācijas pirmsskolā

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

K vai A

Pedagogi

K vai A

Vadītāju vietnieki,
pirmsskolas
pedagogi

Kontaktpersona
V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane,
mācību jomu vadītāji

Individuālās, grupu konsultācijas mācību jomās

K vai A

Pedagogi

Sanāksme

Mācību jomu vadītāju sanāksme/ darbseminārs „Mazās mācīšanās
grupas”

K vai A

Mācību jomu vadītāji

e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Sanāksme

Izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme

K vai A

Izglītības iestādes IT
mentori

V.Cielava

Vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu sanāksme

K vai A

Vadītāju vietnieki
izglītības jomā/
metodiķi

I. Dakne

Sanāksme

Nodarbība,
lekcija

Karjeras nodarbības un lekcijas

K vai A

Pedagogi, 2. – 12.kl.
skolēni

L. Damberga

Angļu valodas studija pedagogiem (A1 līmenis)

K vai A

Pedagogi pēc
pieteikuma

O. Grundāne

Nodarbība

e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

S. Šabanska, V. Cielava
Nodarbība

Pašvaldības mērķprogrammas “STEM junioriem” īstenošana

K

Skolēni

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Norise
PASĀKUMS

(klātiene vai
attālināti)

Nodarbība,
seminārs

Pašvaldības mērķprogrammas „FasTracKids Fundamentals”
īstenošana

Nodarbība,
seminārs

Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras konsultantiem

Metodiskie
materiāli

Tīmekļa vietne “Metodiskie dārgumi” – mācīšanas/ mācīšanās
process un vide

Mērķauditorija

Kontaktpersona

Audzēkņi un
FasTracKids
pedagogi

S. Šabanska

K

K vai A

Pedagogi karjeras
konsultanti

L. Damberga

A

Pedagogi

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

OKTOBRIS
Izglītības attīstības plānošana pirmsskolā

K vai A

Pirmsskolas vadītāju
vietnieki

I. Dakne

Seminārs

Labās prakses piemēri Ventspils Digitālajā centrā

K vai A

Izglītības iestādes IT
mentori

V.Cielava

Seminārs

“Pārmaiņu vadīšana un līderība vadītāja darbā” (8 st.)

K vai A

Jaunieceltie un
topošie iestāžu
vadītāji un vietnieki

V.Cielava

Kursi

“Individuālās izglītības programmas apguves plāns pirmsskolā” (24
st.)

K vai A

Pirmsskolas
pedagogi

I. Dakne

Kursi

Kursi

“Jēgpilna un mērķtiecīga komunikācija ar vecākiem” (8 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem” (18 st.)

K vai A

Pedagogi

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Norise
PASĀKUMS

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

Kursi

“Video veidošana un rediģēšana (ar priekšzināšanām)” (14 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Microsoft Teams saziņai un sadarbībai” (8 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Papildinātās realitātes lietotnes izmantošana mācību procesā”

K vai A

Pedagogi

Kursi

“21.gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās” (6 st.)

K vai A

Pedagogi

“Par sevi” (lektore Gunta Ancāne)

K vai A

Pedagogi

Individuālās, grupu konsultācijas digitālo kompetenču jautājumos

K vai A

Pedagogi

K vai A

Vadītāju vietnieki,
pirmsskolas
pedagogi

Kontaktpersona
V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

L. Damberga
e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
Lekcija

Konsultācijas

Konsultācijas

Konsultācijas

Sanāksme

Individuālās un grupu konsultācijas pirmsskolā

Individuālās, grupu konsultācijas mācību jomās

K vai A

Pedagogi

Mācību jomu vadītāju darbseminārs ar SIIC speciālistiem “Kā mācīt
skolēnus domāt (iedziļināties)?”

K vai A

Mācību jomu vadītāji

e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane,
mācību jomu vadītāji
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Sanāksme

Vizīte

Norise
PASĀKUMS

Vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu sanāksme

Pirmsskolas skolotāju vizītes sākumskolā (pedagoģiskā procesa un
prasmju vērošana)

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

K vai A

Vadītāju vietnieki
izglītības jomā/
metodiķi

K

Pirmsskolas
pedagogi,
sākumskolas
pedagogi

Kontaktpersona
I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne, D. Pētersone –
Gūtmane
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv;
dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Nodarbība,
lekcija

Karjeras nodarbības un lekcijas

K vai A

Pedagogi, 2. – 12.kl.
skolēni

L. Damberga

Angļu valodas studija pedagogiem (A1 līmenis)

K vai A

Pedagogi pēc
pieteikuma

O. Grundāne

Nodarbība

Nodarbība

Programmas “Microsoft IT akadēmija” īstenošana

K vai A

10. – 12. klašu
skolēni

V.Cielava

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

S. Šabanska, V. Cielava
e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

Nodarbība

Pašvaldības mērķprogrammas “STEM junioriem” īstenošana

K

Skolēni

Nodarbība,
seminārs

Pašvaldības mērķprogrammas „FasTracKids Fundamentals”
īstenošana

Audzēkņi un
FasTracKids
pedagogi

S. Šabanska

K

Nodarbība,
seminārs

Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras konsultantiem

K vai A

Pedagogi karjeras
konsultanti

L. Damberga

Metodiskie
materiāli

Tīmekļa vietne “Metodiskie dārgumi” – mācīšanas/ mācīšanās
process un vide

A

Pedagogi

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Norise
PASĀKUMS

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

NOVEMBRIS
I. Dakne

Seminārs

Prasmju attīstības nosacījumi pirmsskolā

K vai A

Pirmsskolas vadītāju
vietnieki

Seminārs

Mobilās aplikācijas lietošanas iespējas mācību procesā

K vai A

Pedagogi un vecāki

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

“Vadītāja profesionālā etiķete” (8 st.)

K vai A

Jaunieceltie un
topošie iestāžu
vadītāji un vietnieki

V.Cielava

Kursi

Kursi

“Labizjūta – pedagogu, skolēnu un vecāku veiksmīgas sadarbības
atslēga” (6 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Interaktīvas prezentācijas veidošana ar tiešsaistes rīkiem” (8 st.)

K vai A

Pedagogi

Kursi

“Code.org vietnes izmantošana datorikas mācību stundās” (6 st.)

K vai A

Pedagogi

Konsultācijas

Individuālās, grupu konsultācijas digitālo kompetenču jautājumos

K vai A

Pedagogi

K vai A

Vadītāju vietnieki,
pirmsskolas
pedagogi

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava

Konsultācijas

Konsultācijas

Individuālās un grupu konsultācijas pirmsskolā

Individuālās, grupu konsultācijas mācību jomās

K vai A

Pedagogi

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane,
mācību jomu vadītāji
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Sanāksme

Norise
PASĀKUMS
Mācību jomu vadītāju sanāksme – seminārs “Līderības dažādās
sejas”

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

K vai A

Mācību jomu vadītāji

I. Dakne

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

Sanāksme

Vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu sanāksme

K vai A

Vadītāju vietnieki
izglītības jomā/
metodiķi

Sanāksme

Izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme

K vai A

Izglītības iestādes IT
mentori

V.Cielava

Nodarbība,
lekcija

K vai A

Pedagogi, 2. – 12.kl.
skolēni

L. Damberga

Karjeras nodarbības un lekcijas

Nodarbība

Angļu valodas studija pedagogiem (A1 līmenis)

K vai A

Pedagogi pēc
pieteikuma

O. Grundāne

Nodarbība

Programmas “Microsoft IT akadēmija” īstenošana

K vai A

10. – 12. klašu
skolēni

V.Cielava

e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

S. Šabanska, V. Cielava
e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

Nodarbība

Pašvaldības mērķprogrammas “STEM junioriem” īstenošana

K

Skolēni

Nodarbība,
seminārs

Pašvaldības mērķprogrammas „FasTracKids Fundamentals”
īstenošana

Audzēkņi un
FasTracKids
pedagogi

S. Šabanska

K

Nodarbība,
seminārs

Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras konsultantiem

K vai A

Pedagogi karjeras
konsultanti

L. Damberga

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Norise
PASĀKUMS

(klātiene vai
attālināti)

Mācību
priekšmetu
olimpiādes

2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās
• Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)
(01.11.2022.)
• Angļu valoda (03.11.2022.)
• Bioloģija (30.11.2022.)

Metodiskie
materiāli

Tīmekļa vietne “Metodiskie dārgumi” – mācīšanas/ mācīšanās
process un vide

Mērķauditorija

Klātienē vai
tiešsaistē
edu.lu.lv

Pedagogi, skolēni

A

Pedagogi

Prasmju attīstības nosacījumi

K vai A

Mācību jomu vadītāji

Kursi

“Jaunās paaudzes psiholoģiskais portrets un sadarbības prasmes” (8
st.)

K vai A

Jaunieceltie un
topošie iestāžu
vadītāji un vietnieki

Kursi

“Interaktīvas orientēšanās lietotne Actionbound mācību procesā”
(6 st.)

K vai A

Pedagogi

“Veselīgs egoisms” (lektors Indulis Paičs)

K vai A

Pedagogi

Sanāksme

Mācību jomu vadītāju darbseminārs ar SIIC speciālistiem “Kā mācīt
skolēnus domāt (iedziļināties)?”

K vai A

Mācību jomu vadītāji

Sanāksme

Vadītāju vietnieku izglītības jomā/ metodiķu sanāksme

K vai A

Vadītāju vietnieki
izglītības jomā/
metodiķi

Kontaktpersona

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

DECEMBRIS
D. Pētersone – Gūtmane
Seminārs

Lekcija

e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

V.Cielava
e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

D. Pētersone – Gūtmane
e-pasts: dace.petersonegutmane@zrkac.jelgava.lv

I. Dakne
e-pasts:
ieva.dakne@zrkac.jelgava.lv

Forma
(konsultācija, kursi,
seminārs u.c.)

Norise
PASĀKUMS

(klātiene vai
attālināti)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

Sanāksme

Izglītības tehnoloģiju mentoru sanāksme

K vai A

Izglītības iestādes IT
mentori

V.Cielava

Nodarbība,
lekcija

Karjeras nodarbības un lekcijas

K vai A

Pedagogi, 2. – 12.kl.
skolēni

L. Damberga

Nodarbība

Angļu valodas studija pedagogiem (A1 līmenis)

K vai A

Pedagogi pēc
pieteikuma

O. Grundāne

Nodarbība

Programmas “Microsoft IT akadēmija” īstenošana

K vai A

10. – 12. klašu
skolēni

V.Cielava

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

S. Šabanska, V. Cielava
Nodarbība

Pašvaldības mērķprogrammas “STEM junioriem” īstenošana

Nodarbība,
seminārs

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv;
vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv

K

Skolēni

Pašvaldības mērķprogrammas „FasTracKids Fundamentals”
īstenošana

S. Šabanska

K vai A

Audzēkņi un
FasTracKids
pedagogi

Nodarbība,
seminārs

Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras konsultantiem

K vai A

Pedagogi karjeras
konsultanti

L. Damberga

Mācību
priekšmetu
olimpiādes

2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās
• Filozofija (01.12.2022.)
• Vācu valoda (05.12.2022.)
• Vēsture (09.12.2022.)

Klātienē vai
tiešsaistē
edu.lu.lv

Pedagogi, skolēni

e-pasts:
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv

e-pasts:
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv

O. Grundāne
e-pasts:
olga.grundane@zrkac.jelgava.lv

