
 

 
             

IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS PIEDĀVĀ SEMINĀRUS 
  SKOLOTĀJIEM, SKOLOTĀJU PALĪGIEM, VECĀKIEM 

 
 

     Jaunākie semināri 
 

 Kvalitatīvas pedagoģijas principi pedagogu profesionālajai meistarībai 
Apjoms: 6 vai 12 stundas (viena vai divas dienas) 

Seminārā piedāvājam iepazīties ar starptautiskas pedagoģijas ekspertu grupas izstrādātu materiālu 
– „Kvalitatīvas pedagoģijas principiem” un iespējām tos izmantot pedagoģiskā procesa kvalitatīvai 
organizēšanai, adaptēšanai un modificēšanai atbilstoši izglītojamo vajadzībām, kā arī skolotāja 
darba pašvērtējumam, pedagoģiskās kompetences pilnveidei, izaugsmes izvērtēšanai. 12 stundu 
programma ietver arī praktiskas, pedagoģisko principu indikatorus ilustrējošas aktivitātes. 

Galvenās tēmas. 
1. Pētījumi par bērna attīstības veicināšanu. 
2. Kvalitatīvas pedagoģijas principu struktūra, indikatori, to īstenošanas pakāpju 

raksturojums. 
3. Kvalitatīvas pedagoģijas principu īstenošana mācību procesā savstarpējās mijiedarbības, 

iekļaušanas, novērtēšanas un plānošanas jomās.  
4. Kvalitatīvas pedagoģijas principu atspoguļojums mācīšanas stratēģijās un metodēs, 

organizējot darbu ar ģimenēm un vietējo kopienu/ apkārtējo sabiedrību, veidojot mācību 
vidi un profesionāli pilnveidojoties. 

 
 
 

 

 MICROSOFT programmu iespējas mācību procesa pilnveidošanai  
Apjoms: 6 stundas  

Seminārā tiek demonstrēti dažādi Microsoft tehnoloģiju rīki un to izmantošanas iespējas mācību 
procesa bagātināšanai un pilnveidei, veidojot interaktīvas nodarbības individuālam un grupu 
darbam, kas veicina skolēnos izziņas garu.  

 
Programmas: Bing, AutoCollage, Photosynth,  MovieMaker, Songsmith 

 

 
 

 Bērnu tiesību aizsardzība 
Apjoms: 8 stundas  

Programma iepazīstina ar starptautiskajiem un Latvijas normatīvajiem dokumentiem, kas regulē 
bērnu tiesību aizsardzību, palīdz veidot izpratni par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu valstī un 
svarīgākajiem priekšnosacījumiem bērnu drošībai izglītības iestādē. 

 
 

 

  



 

   Aktuālākie semināri 

 

 Bērncentrētas grupas veidošana zīdaiņiem un maziem bērniem (1-3 gadi) pirmsskolas 
izglītības iestādē 

Apjoms: 24 stundas (3 dienas) 

Seminārā  iepazīstinām ar bērncentrētas izglītības teorētiskajām pamatnostādnēm zīdaiņiem un maziem 
bērniem pirmsskolas izglītības iestādē, mazu bērnu attīstības individuālajām atšķirībām, atbalstu bērnam 
adaptācijas procesā, bērnu novērošanu un atbilstošu aktivitāšu plānošanu, grupas vides veidošanu, rotaļu 
un spēļu organizēšanu, sadarbības ar vecākiem pamatojumu, sadarbības formām, pedagogu komandas 
darbu. 

Galvenās tēmas. 
1. Atziņas par mazu bērnu attīstības individuālajām atšķirībām.  
2. Maziem bērniem piemērota fiziskā un emocionālā vide, tās veidošana. Adaptēšanās process, 

bērnam uzsākot gaitas pirmsskolas izglītības iestādē. 
3. Mazu bērnu izziņas interešu veidošana. Pieaugušo nepieciešamais atbalsts. 
4. Pedagogu sadarbības ar vecākiem organizēšana, sadarbības formas, vecāku iesaistīšana 

mācīšanas/mācīšanās procesā. 

 

 Jēdzienu mācīšanas modelis: M.Niborga pedagoģiskā pieeja 
Apjoms: 16 stundas (2 dienas) 

Seminārā  iepazīstinām ar jaunu pedagoģisku metodiku darbam ar bērniem ar īpašām/speciālām 
vajadzībām gan vispārizglītojošajās, gan speciālajās izglītības iestādēs. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar M. 
Niborga (Norvēģija) teoriju par jēdzienu apgūšanu kā bērnu kognitīvās attīstības pamatu un apgūst 
praktiskas metodes, kā veidot bērniem izpratni par skaita, laika, formas, krāsas, izvietojuma u.c. 
jēdzieniem un to kombināciju sistēmām. Semināra laikā tiek demonstrēta skolotāja darba materiālu 
"kaste", kuru var arī iegādāties semināra laikā.  
 
Galvenās tēmas. 

1. Magne Niborgs- ieskats dzīvē un viņa pedagoģiskajā  pieejā. Norvēģu zinātnieka pētījumi un  
izstrādātā teorija. Latvijas skolotāju pieredze darbā  ar M. Niborga metodiku. 

2. Mācīšanās pamata atspoguļojums Niborga teorijā. Mācīšanās priekšnoteikumi,  problēmas, spēja 
mācīties. Ilglaicīgās atmiņas struktūra.  

3. Bērna sensorās pieredzes un vides mijiedarbības nozīme pamatjēdzienu apguvē.  
4. Jēdzienu mācīšanās modelis.  Asociēšanas, abstrahēšanas, vispārināšanas vingrinājumi, to 

organizēšanas metodika, varianti. 
 

 

 Pirmsskolas skolotāja palīgs bērncentrētā grupā  
Apjoms: 8 stundas 
 

Seminārs palīdz apzināties pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgu (auklīšu) nozīmīgumu un lomas 
pirmsskolas izglītības iestādes grupā, sniedz izpratni par mazu bērnu vajadzībām un parāda, kādā veidā 
skolotāju palīgs var sadarboties ar pirmsskolas skolotāju, bērniem un vecākiem, īstenojot pirmsskolas 
izglītības programmu. 
 
Galvenās tēmas. 

1. Efektīva pirmsskolas izglītības iestādes/grupas komanda, skolotāja palīgs kā šīs komandas loceklis. 
Skolotāja palīga lomas. 

2. Bērnu tipiska attīstība, skolotāja palīga iespējas bērnu attīstības, individualizācijas un pozitīvas 
uzvedības veicināšanā. 

3. Grāmatu, rotaļlietu un spēļu nozīme un bērnu vajadzība pēc tām. Kā to īstenot? 
4. Konfidencialitāte skolotāja palīga darbā. 

 
 



 
 
 

  Īpašs piedāvājums vecāku izglītošanai 

Vecāku skola ir 10 tematisku nodarbību cikls pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, lai veicinātu 
viņu aktīvu līdzdalību savu bērnu attīstībā, izglītībā. Katra nodarbība plānota 2 stundu garumā, 
vienu vai divas reizes mēnesī.  
 
Nodarbībās tiek aktualizēta vecāku kā savu bērnu pirmo izglītotāju loma, vecāki tiek iepazīstināti 
ar bērnu attīstības posmiem, bērnu attīstības veicināšanas iespējām, trauksmes signāliem bērna 
attīstībā, sarunu un rotaļu nozīmi, attīstošu, drošu vidi, gatavošanos skolas gaitām, iespējām 
kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai kopā ar bērniem, sadarbības ar izglītības iestādi aspektiem, u.c.  
 

Atsauksmēm par Vecāku skolu: Līga Kļaviņa, Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļas vadītāja  
 
 
 
 

ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA: 
 

- Seminārus var pasūtīt jums vēlamā laikā un vietā.  
- Minimālais grupas dalībnieku skaits - 15. 

- Maksa par semināru atkarīga no semināra apjoma. 
- Samaksu par semināru var veikt, slēdzot līgumu par visu semināru.  
- Semināra dalībnieki saņem apliecības.  
- Atlaides IIC biedriem 10% 
 
Plašāka informācija par semināru piedāvājumu un programmā http://www.iic.lv/seminari/ 
 

Semināru pieteikšana un sīkāka informācija pa tālruni: 6 52 35635 
e-pasts: sandra@iic.lv 

 

 Izstrādājam arī jaunas semināru programmas, balstoties uz pasūtītāja izvēlētajām tēmām. 
 

 

 

 
 

PAR IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRU (IIC) 
 

IIC ir IZM reģistrēta izglītības iestāde. 

IIC īsteno pedagogu tālākizglītības programmas vairāk kā 15 gadus visā Latvijas 
teritorijā. 

IIC galvenie sadarbības partneri ir pašvaldību Izglītības nodaļas un izglītības iestādes. 

IIC direktore: Dr. paed. Daiga Zaķe  

  
 
Plašāka informācija par Izglītības iniciatīvu centru: www.iic.lv 
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