Pielikums Nr.11

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)
Programmas
nosaukums

IT mācību procesā

Programmas
adresāti

Programmas
apjoms

Kontaktpersona

(pedagogu
mērķgrupas)

(stundās)

(vārds, uzvārds,
tālr., e-pasts)

Dažādu
mācību
priekšmetu
skolotāji.

10 stundas

Velga ZariņaRomanova, tf.
26554596,
velgazr@inbox.lv

Anotācija

Šī programma paredzēta, lai dalītos
pieredzē ar kolēģiem par dāžadu,
inovatīvu mācību metožu
pielietojumu stundās,izmantojot IT.
Dalīšanās pieredzē par
Starptautisko projektu vadīšanu,
realizēšanu.

Programmas
pieteicējs

Programmas
vadītājs

(iestādes pilns nosaukums, reģ.Nr., pasta
adrese, tālr., ,fakss,
e-pasts, WWW lapa)

(vārds, uzvārds,
amats)

Jaunpiebalgas
vidusskola,

Velga ZariņaRomanova, angļu
valodas skolotāja

Reģ.Nr.:
4413900339
Gaujas iela 41,
Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pag.
Jaunpiebalgas
novads, LV-4125,
mob. t. 29452860,
Internet:
http://www.jv.edu.lv
E-pasts:
pasts@jv.edu.lv
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Gunita Kundrate,
angļu valodas
skolotāja
Jolanta Glāzere,
latviešu valodas
un literatūras
skolotāja
Jānis Šāvējs,
lietišķās
informātikas
skolotājs
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Pielikums Nr. 2
PROGRAMMAS APRAKSTS
Programmas nosaukums. IT mācību procesā
Programmas mērķauditorija. Dažādu mācību priekšmetu skolotāji
Programmas mērķis. Dalīties pieredzē ar dažādām, inovatīvām metodēm, IT pielietošana mācību stundās no sākumskolas līdz vidusskolas
vecumposmam.
Programmas uzdevums. Iepazīstināt kolēģus ar praktiskām, dažādām, inovatīvām mācību metodēm mācīšanās motivācijas paaugstināšanai.
Iepazīstināt ar pieredzi Starptautisko projektu vadīšanā un realizēšanā.
Papildināt skolotāju zināšanas par tehnoloģiju pielietojumu mūsdienīgā mācību procesā.
Plānotie rezultāti. Skolotāji iegūs praktiskas zināšanas par jaunākajām izmantotajām mācību metodēm. Skolotāji iegūs izdales materiālu, lai šīs
metodes varētu arī paši pielietot savās stundās. Skolotāji gūs iedvesmu veidot savus mācību materiālus, izmantojot jaunākās pieejāmās
tehnoloģijas un interneta resursus.

N.p.k.
1
1.
2.
3.

Tematika ar īsu satura anotāciju

Stundu skaits

2
Profesionālās pilnveides iespējas
0.5
Erasmus+ programmas ietvaros.
Jēgpilnas spēles mācību procesā.
2
Dažādas aplikācijas izmantošanai mācību 2
stundās.

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes

3

4
Prezentācija Power Point.
Praktiska nodarbība. Izdales materiāli.
Praktiska nodarbība. Izdales materiāli.

2

4.
5.
6.

1

Movie Maker, iMovie- video klipu
veidošana.
Dalība Starptautiskajos projektos, to
plānošana, īstenošana.
Mācību materiālu veidošana interneta
vidē.
KOPĀ

2

Praktiska nodarbība

1

Prezentācija. Dalīšanās pieredzē. Realizēto projektu īss
kopsavilkums. Praktiski piemēri.
Mājas darbs. Izdales materiāli.

2,5
10
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