
Siguldas Valsts ģimnāzijas organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi, semināri, lekcijas,
metodiskās konferences
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Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursi
“Kritiskās domāšanas prasmju
attīstīšana skolēniem mācību
procesā”

Programmas ietvaros skolotāji tiks
iepazīstināti ar caurviju prasmju nozīmi
skolēna sekmīgā mācību procesā, caurviju
prasmju attīstīšanas pakāpenību un
svarīgākajiem soļiem. Skolotājiem tiks
sniegti konkrēti ieteikumi skolēnu caurviju
prasmju pakāpeniskai attīstīšanai, izmantojot
modelēšanu, piemērotus uzdevumus un
atbilstošu vidi, analizējot un izvērtējot datus
par objektiem, situācijām, notikumiem,
procesiem, tos matemātiski apstrādājot un
analizējot, lai pieņemtu pamatotus lēmumus.
Tiks piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi
problēmrisināšanas prasmju attīstīšanai,
risinot praktiskas problēmas.

58 Ilze Mazpane, Skola2030
vecākā eksperte.

2022. gada
6. jūnijā –
jomu diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība “Anšlava Eglīša
muzeja ekspozīcijas izmantošana
latviešu valodas mācību stundās.
Anšlava Eglīša personības saistība ar
Inciemu”

24 Inguna Vuškāne, Siguldas
novada latviešu valodas
mācību jomas vadītāja

2022. gada
6. jūnijā –
jomu diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība “Avotu
izvērtējuma prasmju attīstīšna
kritiskās domāšanas ietvaros. Pieejas
informācijas izvērtēšanai, pareizu
avotu lietojuma paradumu

Seminārā apskatītas prasmes, kuru attīstīšana
skolēniem nepieciešama avotu uzticamības
izvērtēšanai, kā arī uzdevumi šo prasmju
attīstības veicināšanai un novērtēšanai.
Nodarbībā skolotājiem sniegti praktiski
padomi un piemēri satura integrēšanai

28 Ivars Dominiks Zeps,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
angļu valodas skolotājs



integrēšana svešvalodu mācību
saturā.”

mācību stundās un labās prakses ieteikumi
darbā ar kritiskās domāšanas un avotu
analīzes prasmēm.

06.06.2022.
– jomu
diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība bioloģijas
skolotājiem “Kā plānot mācību
procesu un metodes, lai pagūtu
apgūt saturu. Pieredze 7., 8. klasē un
novitātes 9. klasē.”

Pieredze mācību procesa plānošanā, metožu
izvēlē, kas ļauj apgūt programmā paredzēto
saturu atbilstošajā laikā. Mācību priekšmeta
tematisko plānu paraugi.

18 Mg. biol. Līga Sausiņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
bioloģijas skolotāja

06.06.2022
– jomu
diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība tehnoloģiju jomas
skolotājiem “Programmvadāmu
iekārtu izmantošanas iespējas
mācību procesā.”

Iespēja iepazīt programmvadāmās iekārtu
(CMC, 3D printeris, lāzergravieris) darbību
un izmantošanas iespējas mācību procesā

14 Agris Šults, SPV dizaina
un tehnoloģiju skolotājs

06.06.2022–
jomu diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība dizaina un
tehnoloģiju jomas
skolotājiem“Animācijas tehnika
kompetenču pieejas mācību satura
apguvē”

Animāciju veidošanas tehniskie paņēmieni,
izmantošanas iespējas dizaina un tehnoloģiju
stundās

12 Agrita Saulīte,  Krimuldas
vidusskolas latviešu
valodas skolotāja

24.08.2022.
– jomu
diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība Siguldas novada
matemātikas mācību jomas
skolotājiem "Pašvadītas mācīšanās
elementi".

Kā pakāpeniski attīstīt skolēnos pašvadītas
mācīšanās komplekso prasmi, kādas metodes
un darbības stundā sekmē skolēna mācīšanās
pašanalīzi.Ar kādām problēmām saskaras
izglītojamie un skolotāji ieviešot pašvadītu
mācīšanos.

23 Ilze France, LU SIIC
eksperte

24.08.2022
– jomu
diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Lekcija “Pašvadīta skolēnu
mācīšanās tehnoloģiju jomu mācību
stundās.”

Pašvadītas mācīšanās soļi, praktiski piemēri
pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai
tehnoloģiju jomas mācību stundās. Projektu
piemēri.

14 Edgars Bajaruns,
Siguldas Tehnoloģiju
izglītības centra direktors

24.08.2022
– jomu
diena
Siguldas

Seminārnodarbība ”Pašvadītas
mācīšanās, prasmju attīstīšanas
pakāpenība, soļi prasmju

Pašvadītas mācīšanās soļi no plānošanas līdz
novērtēšanai. Refleksijas nozīme pašvadītas
mācīšanās prasmju apguvē.Aktivitātes, kas
darbina emocionālos, domāšanas un

22 Jānis Bukins, Siguldas
Valsts ģimnāzijas fizikas
skolotājs



novada
pedagogiem

realizēšanai un iespējas mācību
priekšmetā.”

uzvedības procesus, palīdz tos ieraudzīt,
plānot un vadīt.

24.08.2022
– jomu
diena
Siguldas
novada
pedagogiem

Seminārnodarbība “Kas ir pašvadīta
mācīšanās? Pašvadītas mācīšanās
soļi un metodes svešvalodu mācību
procesā”

Mācīšanās stratēģijas un to izmntošana,
gatavojot skolēnus pašvadītam procesam
valodu jomas priekšmetu apguvē.

32 Ivars Dominiks Zeps,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
angļu valodas skolotājs

Nr.19/2022
2022. gada
19. oktobrī

28.10.2022
2.,23.,30.11.
2022

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursi
”Digitālās tehnoloģijas mācību
procesa plānošanā un
organizēšanā”(24h)

Mācību satura radīšana un koplietošana:
digitālas spēles, interaktīvas prezentācijas,
video izveide un apstrāde.
Vērtēšanas un mācību procesa organizēšana,
izmantojot interneta rīku liveworksheets.com
un Moodle vidi.
Digitālie rīki individuāla un grupu darba
organizēšanai: koplietošanas dokumenti,
interaktīvās sienas, tiešsaistes darba lapas.

20 Solvita Lapiņa, Jānis
Bukins,Siguldas Valsts
ģimnāzijas fizikas
skolotāji

Nr.18/2022
2022. gada
17. oktobrī

2022. gada
24. oktobris,
23.
novembris

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursi
“Kompetenču pieejā balstīta mācību
procesa organizēšana 9. klases
bioloģijas kursā” (12h)

Mācību procesa daudzpakāpju plānošana,
akcentējot skolēna vispārējo un caurviju
prasmju attīstīšanu.
Mūsdienīgs, inovatīvs, kompetenču pieejai
izglītībā atbilstošs mācību process,
akcentējot mācīšanās aktivitātes, kas attīsta
skolēnu vispārējās prasmes un caurviju
prasmes, īpaši kritisko domāšanu un
problēmrisināšanu, sadarbību un digitālo
pratību.

35 Mg. biol. Līga Sausiņa,
Siguldas Valsts ģimnāzijas
bioloģijas skolotāja

Nr.16/2022
2022. gada
17. oktobrī

24.10. 2022
08.11. 2022

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursi
”Caurviju prasmju – “Jaunrade un
uzņēmējspēja, “Kritiskā domāšana
un problēmu risināšana” un
“Sadarbība” attīstīšana sociālās un
pilsoniskās mācību jomas mācību
priekšmetos”

Caurviju prasmju iesaistīšana mācību procesā
sociālās un pilsoniskās jomas mācību
priekšmetos.
Mācību uzdevumu veidošana pamatskolā un
vidusskolā, lai tie veicinātu skolēnu kritisko
domāšanu. Argumentēšanas prasmju
pilnveidošana.
Radošuma attīstīšanas paņēmieni, to
pielietošana mācību stundās

21 Mg.hist. Inese Berga SVĢ
vēstures skolotāja,
Inese Zlaugotne, SVĢ
direktora vietniece
audzināšanas darbā



Nr.17/2022
2022. gada
17.oktobrī

22.11. 2022
29.11.2022
06.12.2022

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursi
“Vērtībizglītības principi
audzināšanas darbā”

Programmā tiks apskatīti personību
veidojošie aspekti no pedagoga ietekmes
skatu puncta un sevis izzināšanas un
pilnveidošanas, izmantojot dažādus ieradumu
veidošanas un ieradumu maiņas principus.
Diskusija par vērtību sistēmas realizēšanu un
lietojumu mācību un audzināšanas darbā,
izvērtēšanu.
Kā pamanīt dažādo skolēnos un palīdzēt
viņiem izmantot savas stiprās puses un attīstīt
tos aspektus, kas nav tik izteikti, bet ir
nepieciešami izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Šo metožu izmantošanas rezultātā skolēns
labāk apzinās sevi, spēj adekvāti sevi vērtēt
un virzīties uz izaugsmi.

54 Inese Zlaugotne, SVĢ
direktora vietniece
audzināšanas darbā

Nr.19/2022
2022. gada
19. oktobrī

2022. gada
25. oktobrī

Reģionāla metodiska konference
“Pašvadīta mācīšanās – prasme
mācīties mērķtiecīgi un rezultatīvi “

Programma paredz pedagogu iepazīstināšanu
ar pašvadītas mācīšanās caurviju prasmes
būtību un pilnveidošanas iespējām dažādos
mācību priekšmetos un audzināšanas
procesā. Programmas ietvaros pedagogiem
tiks sniegti praktiski padomi stratēģiju
izvēlei, gatavojot skolēnus pašvadītam
mācību darbam, pilnveidota pedagogu
izpratne par metodēm, mācību resursiem,
digitālajiem rīkiem un izaicinājumiem.

246 Inga Linde, Latvijas
Angļu valodas skolotāju
asociācijas prezidente, LU
doktorante.
Mg. psych. Edmunds
Vanags, Skola2030
vecākais eksperts,
klīniskais psihologs,
Latvijas Universitātes
Psiholoģijas fakultātes
pasniedzējs.
Jānis Zeimanis, Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijas angļu
valodas skolotājs
Pāvels Pestovs, Skola2030
vecākais eksperts, Rīgas
72. vidusskolas direktors
Dr.paed. Karine
Oganisjana, Rīgas
Tehniskās universitātes



asociētā profesore, vadošā
pētniece.
Zane Kalniņa, Limbažu
Valsts ģimnāzijas skolotāja
Līga Sausiņa, Inita
Kriškāne, SVĢ bioloģijas
skolotājas
Annija Bergmane,
Skola2030 eksperte,
Salaspils 1.vidusskolas
vēstures skolotāja
Ance Kancere, Skola2030
eksperte, Siguldas pilsētas
vidusskolas
programmēšanas skolotāja
Edīte Sarva, Skola2030
eksperte, Limbažu Valsts
ģimnāzijas izglītības
metodiķe
Sarmīte Gobiņa, Gulbenes
vidusskolas sporta
skolotāja
Liene Purgaile, Rīgas
Franču liceja matemātikas
skolotāja

23.11.2022. Savstarpējās pieredzes seminārs
“Mācību metodoloģiskais ietvars
Svešvaloda II kursā.”

27 Ivars Dominiks Zeps,
SVĢ angļu valodas
skolotājs

23.11.2022. Savstarpējās pieredzes apmaiņas
seminārs ” Satura plānošana
Matemātika II kursā”

19 Kaspars Lācis, SVĢ
matemātikas skolotājs

23.11.2022. Savstarpējās pieredzes apmaiņas
seminārs “Tematiskais plānojums un
satura aspekti Bioloģija II kursā”

29 Līga Sausiņa, Inita
Kriškāne, SVĢ bioloģijas
skolotājas

23.11. 2022. Savstarpējās pieredzes apmaiņas
seminārs "Mācību sistēmas elementi

14 Jānis Bukins, SVĢ fizikas
skolotājs



un norises struktūra kursā Fizika
II"


