2006.gada
IZM iepirkumā saskaĦoto un atbalstīto Daugavpils Universitātes programmu saraksts (no
valsts budžeta līdzekĜiem)

Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi vācu valodas skolotājiem – 3 grupas (Kurzeme,
Vidzeme, Latgale)
Adresāts – vācu valodas skolotāji
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Janīna Sergejeva, t.5422994
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0846
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi angĜu valodas skolotājiem – 5 grupas (Vidzeme,
Latgale)
Adresāts – angĜu valodas skolotāji
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Larisa Sardiko, t.5422994
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0848
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi krievu valodas kā dzimtās valodas
skolotājiem- 5 grupas (Latgale)
Adresāts – krievu valodas, kā dzimtās valodas skolotāji
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Natālija Trofimova, t.5422249
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0852
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi bioloăijas skolotājiem pamatskolā- 3 grupas
(Latgale)
Adresāts – bioloăijas skolotāji pamatskolā
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Zigfrīds Jezerskis, t.5425297
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0855
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi ėīmijas skolotājiem pamatskolā- 6 grupas
(Vidzeme, Latgale)
Adresāts – ėīmijas skolotāji pamatskolā
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Mihails Gorskis, t.5425297
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0859
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi fizikas skolotājiem pamatskolā- 2 grupas
(Latgale)

Adresāts – fizikas skolotāji pamatskolā
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Lolita Jonāne, t.5425297
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0862
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi ăeogrāfijas skolotājiem pamatskolā- 1 grupa
(Latgale)
Adresāts – ăeogrāfijas skolotāji pamatskolā
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Juris Soms, t. 5425297; Zita Vanaga, t.5422249
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0864
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi informātikas skolotājiem pamatskolā- 17
grupas (Latgale, Vidzeme)
Adresāts – informātikas skolotāji pamatskolā 7. kl.
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Vija Jankoviče, t. 5427814; Zita Vanaga, t.5422249
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0867
Izglītības satura reformas īstenošana pamatizglītības priekšmetos – pedagogu
profesionālās meistarības pilnveides kursi vēstures skolotājiem pamatskolā – 10 grupas
(Latgale)
Adresāts – vēstures skolotāji pamatskolā
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Ilze Šenberga, t.5422239
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0876
Jaunākās mācību metodes skolēniem ar speciālām vajadzībām speciālās izglītības un
vispārējās izglītības iestādēs -2 grupas (Latgale)
Adresāts – speciālās izglītības un vispārējās izglītības skolotāji
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Vija Guseva, t.5428636
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0882
Darba organizācija un metodika korekcijas klasēs vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem- 5 grupas (Latgale)
Adresāts – vispārējās izglītības iestāžu korekcijas klašu pedagogi
Īstenotājs – Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona – Svetlana Guseva, t.5428636
SaskaĦojuma ar IZM Nr. 0887

Pedagogu tālākizglītības kursi, kuri tika realizēti Daugavpils Universitātē
(skat.: http://www.du.lv)
B1 un B2 programmas
B1,B2-9014140452. AngĜu valodas mācīšanas vidusskolā aktuālās problēmas
SaskaĦota ar IZM - 21.06.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0214
Tiesības īstenot programmu - līdz 21.06.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -72 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - L.Sardiko, B.KalniĦa, Dz.Iliško u.c.
Anotācija - Programmas klausītāji gūs zināšanas par Vidējās izglītības standartu angĜu valodā un tā prasību
apguvi. Reflektīvā pieeja angĜu valodas skolotāju izglītošanā, angĜu valodas integrēto prasmju pilnveidošana.
Mūsdienu metodes un jaunākās tehnoloăijas svešvalodu mācīšanā. Skolēnu patstāvīgu mācību darbību veicinošas
metodes. Mācību vielas plānošana. Vērtēšana.
B1,B2-9014140752. Mūsdienu krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas aktualitātes
SaskaĦota ar IZM - 21.06.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0213
Tiesības īstenot programmu - līdz 21.06.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -72 st.
Dalībnieku skaits - 20
Lektori - N.Trofimova, G.Pitkeviča, E.Isajeva u.c.
Anotācija - Programmā apskatītas mūsdienīgās mācību metodes un paĦēmieni, pedagoăiskā sadarbība, mācību
sasniegumu vērtēšana un pašvērtējums, mācību programmu sastādīšana un īstenošana atbilstoši Valsts izglītības
standartiem. Krievu valodas mācīšanas novitātes, Latvijas un ārvalstu pieredze.
B1,B2-9014142652. Dabaszinību mācīšana vidusskolā: problēmas un risinājumi
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0033
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts:zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -72 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - G.Liberts, L.Jonāne, A.Antropa, Z.Jezerskis, A.Škute, A.Salītis, u.c. Anotācija - Jautājumi par
dabaszinību standarta prasībām, mācīšanas problēmām un to risinājumiem, atbilstoši mūsdienu didaktikas
pamatnostādnēm. Integrētās tēmas, zinātnisko atziĦu praktisks pielietojums.
B1,B2-9014132052. Pamatskolas matemātikas satura un mācību metodikas aktuālie jautājumi
SaskaĦota ar IZM - 31.05.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0208
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.05.2007.

Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t. 5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -72 st.
Dalībnieku skaits - 20
Lektori - E.KrastiĦa, A.Semjonova, I.Jermačenko u.c.
Anotācija - Programma sniedz zināšanas par matemātikas programmas izveides un plānošanas teorētiskajiem
aspektiem un praktiskiem risinājumiem atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam. Efektīvu mācību metožu un
līdzekĜu izvēle. Skolēnu intelektuālo prasmju veidošana. Skolēnu sasniegumu novērtējums. Pārbaudes darbu
saturs un izveides principi.
B1B2-9014144552. Ăeogrāfijas mācīšana vidusskolā. Mūsdienu ăeogrāfijas aktualitātes (B1,B2)
SaskaĦota ar IZM - 03.03.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 0483
Tiesības īstenot programmu - līdz 03.03.2008.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Zita Vanaga; 5422249
Laiks - Pēc pieprasījuma
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms - 72 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - S. Rutkovska, J. Soms, V. Makarevičs, T. Uzole, Dz. Iliško, I. Matisovs, D. Gruberts
Anotācija - Ăeogrāfijas izglītības saturs Latvijā un Eiropā, valsts izglītības standarts ăeogrāfijā. Mācību
programmas, to pilnveidošanas un īstenošanas ceĜi. Pētnieciskais darbs, skolēnu zināšanu vērtēšanas formas un
metodes vidusskolā. Skolēnu un skolotāju mijiedarbība, šī procesa pedagoăiskie un psiholoăiskie aspekti.
Ăeogrāfijas aktualitātes - jaunākā informācija par pētījumiem un atklājumiem dabas un cilvēka ăeogrāfijā,
saimniecības attīstības tendences un iedzīvotāju skaita izmaiĦu dinamika pasaulē, Latvijā, reăionā. Globālās
ekoloăiskās un sociālās problēmas. Ăeogrāfijas apguves reăionālais un lokālais aspekts - Latgales novada
vēsturiski - ăeogrāfiskais pārskats. Informācijas tehnoloăiju un interneta resursu izmantošana mācību procesā
ăeogrāfijā.
B1-9014136252. Vizuālās mākslas mācību priekšmeta satura un mācību metodikas aktuālie jautājumi
pamatizglītībā (B1)
SaskaĦota ar IZM - 03.03.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 0481
Tiesības īstenot programmu - līdz 03.03.2008.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Zita Vanaga; 5422249
Laiks - Pēc pieprasījuma
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms - 36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - I. Volante, B. Valpētere, A. ŠĜahova, M. Folkmane, V. Liepa, M. Čačka, I. Meldere, Dz. Iliško
Anotācija - Programma iepazīstina ar izglītības standartu, mērėi, uzdevumiem un realizēšanas ceĜiem vizuālajā
mākslā pamatizglītībā, paredz prasmju, iemaĦu un attieksmju pilnveidi mācību priekšmeta programmas veidošanā
un īstenošanā, daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu un līdzekĜu izmantošanā vizuālās mākslas stundās un
mācību sasniegumu vērtēšanā.

B2-9014136252. Intereses nozīme skolēnu radošas darbības attīstīšanā vizuālajā mākslā
SaskaĦota ar IZM - 14.05.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0166
Tiesības īstenot programmu - līdz 14.05.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte

Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - M.Čačka, I.Volonte, A.ŠĜahova u.c.
Anotācija - Programma paredzēta, lai pilnveidotu vizuālās mākslas mācīšanas metodiku, balstoties uz skolēnu
intereses attīstīšanu; interese skolēnu radošajā darbībā. Radošo tehniku izmantošana mācību procesā; tehniku
daudzveidība.
B2-9014136252. Skolēnu radošo darbu vērtēšanas pilnveide vizuālās mākslas apguvē pamatizglītībā
SaskaĦota ar IZM - 14.05.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0165
Tiesības īstenot programmu - līdz 14.05.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - M.Čačka, I.Volonte, A.ŠĜahova u.c.
Anotācija - Programma paredz pilnveidot vizuālās mākslas mācīšanas metodiku, izmantojot zinātniski izstrādātu
vērtēšanas kritēriju sistēmu. Vērtēšana un pašvērtējums. Skolēnu radošās darbības vērtēšanas sistēma, vērtēšanas
kritēriju pamatojums.
B1-9014310052. Mūsdienu pedagoăiskā procesa aktuālie jautājumi
SaskaĦota ar IZM - 31.05.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0211
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.05.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga;, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - pēc pieprasījuma
Programmas apjoms – 36+36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - M.Kravale, A.Pipere, V.Dombrovskis u.c.
Anotācija - Programmā iekĜauti jautājumi par Latvijas izglītības mērėi, galvenajiem uzdevumiem,
pamatprincipiem, saturu un izglītības sistēmu kopumā. Pedagoăijas un psiholoăijas zinātĦu teorijas un prakses
vienotība. Pedagoga pienākumi, tiesības, pamatkompetences, pedagoăiskās sadarbības, saskarsmes un ētikas
jautājumi.
Profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem
9014380052. Sociālā vide un personības socializācija. (5.modulis)
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0050
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - 17.09.-22.10.2004.
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - I.Ostrovska, A.Kehris, V.Guseva, I.Kokina
Anotācija - Sabiedrības uzbūve. Sociāli ekonomiskā stratifikācija. Darba tirgus sociāli psiholoăiskie aspekti.

Darba devēju un darbinieku sociālās attiecības. Sociālie institūti- ăimene, profesionālās izglītības iestāde.
Profesionālās izglītības sociālie partneri. Personības socializācija. Sociālās informācijas ieguve un izmantošana.
A2 un A1 programmas
Bioloăijas skolotājiem
A2-9014142552. Bioloăijas satura īstenošana vispārējā vidējā izglītībā
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0036
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts:zita.vanaga@du.lv
Laiks – atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - Z.Jezerskis, P.Evarts-Bunders, A.Barševskis, Z.Sondore, E.Zviedre, K.Igaune, u.c.
Anotācija - Vidējās izglītības standarts bioloăijā un tā prasību apguve. Mācību programmas veidošana bioloăijā.
Nodarbību vadīšana dabā un laboratorijā. Pārbaudes darbu bioloăijā vidusskolas skolēniem veidošana.
Izglītības standarta bioloăijā īstenošana pamatizglītībā (A1)
SaskaĦota ar Daugavpils rajona IP – 14.01.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 1
Tiesības īstenot programmu - līdz 14.01.2008.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts:zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - Z.Jezerskis, P.Evarts-Bunders, A.Barševskis, Z.Sondore, E.Zviedre, K.Igaune, u.c.
Anotācija - Vidējās izglītības standarts bioloăijā un tā prasību apguve. Mācību programmas veidošana bioloăijā.
Nodarbību vadīšana dabā un laboratorijā. Pārbaudes darbu veidošana bioloăijā vidusskolas skolēniem.
Ėīmijas skolotājiem
A2-9014142452. Vispārējās vidējās izglītības standarta ėīmijā prasību īstenošanas ceĜi un līdzekĜi
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0032
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts:zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - M.Gorskis, A.Antropa, S.Osipovs, J.Kirilova, A.Pipere
Anotācija - Vidējās izglītības ėīmijas standarts, tā mērėi, uzdevumi, struktūra, saturs; tā īstenošanas līdzekĜi,
formas un metodes. Vidusskolas ėīmijas kursa apguves programma. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana.
Ilgspējīgas attīstības idejas integrēšana vidusskolas ėīmijas kursa saturā.
Fizikas skolotājiem
A2-9014142352. Fizikas satura īstenošana vispārējā vidējā izglītībā

SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0031
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, tālr.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - G.Liberts, L.Jonāne, S.Rabša, L.Trukšāns, A.Salītis, V.Paškevics, A.PodiĦš, E.Tamanis,u.c.
Anotācija - Sniegt teorētisku ieskatu un praktiskas iemaĦas par fizikas izglītības standarta prasību realizēšanu un
to iespējamām izmaiĦām modernās fizikas nepārtrauktas attīstības kontekstā. Tiks piedāvāts plašs fizikas
demonstrējumu eksperimentu apjoms, sniegtas rekomendācijas zināšanu pārbaudes un vērtēšanas metožu
pilnveidē.
Matemātikas skolotājiem
A2-9014332152. Matemātikas mācību satura apguve latviešu valodā, tās konceptuālie un metodiskie
aspekti vispārējās vidējās mazākumtautību izglītības programmās
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0084
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t. 5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - I.Jermačenko, V.Beinaroviča, A.Kiričuka, E.KrastiĦa
Anotācija - Programmā paredzēts apskatīt matemātikas apguves latviešu valodā konceptuālos aspektus,
metodiskos paĦēmienus, mācību satura plānošanas iespējas. Pārbaudes darbu veidošanu atbilstoši izvirzītajiem
mērėiem.
Kultūras vēstures skolotājiem
A2-9014146452. Kultūras vēstures mācīšanas un pārbaudes darbu veidošanas metodika, satura aktualitātes
SaskaĦota ar IZM - 14.05.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0159
Tiesības īstenot programmu - līdz 14.05.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - V.Liepa, M.Burima, I.Kupšane u.c.
Anotācija - Programmas ietvaros skolotāji apgūs efektīvas mācīšanas metodes un paĦēmienus, veicot praktiskus
uzdevumus. Programmā iekĜauti tekstu interpretācijas metodes un paĦēmieni, tekstu interpretācijas plurālisms, kas
Ĝautu efektīvāk motivēt skolēnus mācīties radoši.
Vēstures skolotājiem
A2-9014144152. Reăionālās vēstures pētīšanas un mācību perspektīvas
SaskaĦota ar IZM - 21.06.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0212

Tiesības īstenot programmu - līdz 21.06.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - I.Šenberga, t.5440001; e-pasts: history@dau.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -24 st.
Dalībnieku skaits - 50
Lektori - H.Soms, A.Ivanovs, I.Šenberga u.c.
Anotācija - Programma iepazīstina vēstures skolotājus ar reăionālās vēstures pētīšanas problēmām un aktuālajiem
jautājumiem, kā arī vēstures mācīšanas iespējām skolā (darbs ar dažādiem avotiem, mutvārdu vēstures
materiāliem, bilingvālo mācību iespējām).
Krievu valodas un literatūras skolotājiem
Krievu literatūras kulturoloăiskie aspekti jaunāko teoriju skatījumā (A1)
SaskaĦota ar Daugavpils pilsētas IP 20.10.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 4
Tiesības īstenot programmu - līdz 20.10.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori – E.Mekšs, E.VasiĜjeva, A.ĥeminuščijs,
Anotācija – Programma sastāv no 3 daĜām: 1) „Sudraba laikmets” krievu mākslā; 2) A.Čehova daiĜrade jaunāko
teoriju skatījumā; 3) jaunākā krievu literatūra.
A2-9014140752. Krievu valoda kā svešvaloda: efektīvas mācīšanās prasmju pilnveidošana
SaskaĦota ar IZM - 27.01.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 0459
Tiesības īstenot programmu - līdz 27.01.2008.
Organizē – Daugavpils Universitāte, laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - G.Sirica, N.Trofimova, G.Pitkeviča u.c.
Anotācija - Programma sniedz zināšanas par krievu valodas kā svešvalodas efektīvākajām mācību metodēm,
mācību sasniegumu vērtēšanu, pārbaudes darbu veidošanu, skolēnu pašvērtējuma veidošanu; jaunākajiem mācību
līdzekĜiem un to izvēli vispārējās vidējās izglītības programmas standarta īstenošanā.
Veselības mācības skolotājiem
A2-9014145052. Veselības veicināšana un veselības izglītība vidusskolā
SaskaĦota ar IZM - 31.03.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 0021
Tiesības īstenot programmu - līdz 31.03.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - I.KuĦicka, V.Miėelsone, J.Jauja, L.AntoĦēviča, I.Kaminska, M.Ignatjeva
Anotācija - Veselības veicināšanas iespējas, virzieni unvienota pieeja veselības veicināšanai skolā; veselības

izglītības loma skolēna personības veidošanās procesā; veselības mācības saturs vidusskolā un prasme to īstenot ar
atbilstošām metodēm; veselības izglītības integrācijas iespējas citos mācību priekšmetos. Skolas politika veselības
veicināšanā, tsk. Reproduktīvās veselības jomā un atkarību izraisošo vielu lietošanas profilaksē.
Vizuālās mākslas skolotājiem
Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums vizuālās mākslas apguvē (A1)
SaskaĦota ar Daugavpils rajona IP 28.09.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 2
Tiesības īstenot programmu - līdz 28.09.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori – A.ŠĜahova, M.Čačka, I.Volonte, M.Folkmane, B.Valpētere, V.Liepa u.c.
Anotācija- Sniedz informācija par likumdošanu, saistītu ar bibliotēkas darbību, padziĜina zināšanas par mūsdienu
moderno tehnoloăiju nozīmi bibliotēkas darba pilnveidošanā, pievēršot uzmanību apkalpošanas modernizācijai
mūsdienu apstākĜos, darbinieku darba attiecībām un darba aizsardzības jautājumiem, kā arī darba ar lietotājiem
ētikas, psiholoăijas un saskarsmes kultūras jautājumiem.
9014120006. Skolēnu radošās pašizpausmes veicināšana rokdarbos sākumskolā (A1)
SaskaĦota ar Daugavpils rajona IP - 19.02.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 8
Tiesības īstenot programmu - līdz 19.02.2008.
Organizē – Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Zita Vanaga, 5422249, e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks – atbild organizators
Vieta – pēc pieprasījuma
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori – M.Čačka, B.Valpētere, M.Folkmane, Z.Vanaga u.c.
Anotācija - Programma iepazīstina sākumskolas skolotājus ar rokdarbu metodikas novitātēm. Pedagogi iegūst zināšanas par
dažādu materiālu izmantošanas iespējām skolēnu radošā potenciāla atraisīšanā, apgūst prasmi variēt materiālus un tehnikas,
radot netradicionālus radošos darbus. Programma sekmē skolotāju izpratni par bērna personības attīstīšanas iespējām radošajā
darbībā un par jaunākā vecuma skolēnam būtisku akcentu - bērna darba pielietošanas mērėtiecību, praktiskumu un lietderību.

Psiholoăijas skolotājiem
A2-9014144552. Psiholoăijas satura īstenošanas aktualitātes vispārējā vidējā izglītībā
SaskaĦota ar IZM - 03.03.2005.
SaskaĦojuma Nr. - 0482
Tiesības īstenot programmu - līdz 03.03.2008.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Zita Vanaga; 5422249
Laiks - Pēc pieprasījuma
Vieta - Balvu rajonā
Programmas apjoms - 36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori - S. Guseva, I. Kokina, V. Makarevičs, A. Zagorskis, A. Ruža, S. Vorone, M. Kravale
Anotācija - Vidējās izglītības standarts psiholoăijā un tā prasību apguve. Mācību programmas veidošana
psiholoăijā. Dažādu mācību metodiku izmantošanas iespējas psiholoăijas stundās. Skolēnu zināšanu novērtēšana.
Pētnieciskais darbs psiholoăijā skolā.

Klašu audzinātājiem
Audzināšanas darba organizēšana un vadīšana mūsdienu skolā (A1)
SaskaĦota ar Daugavpils rajona IP 23.08.2004.
SaskaĦojuma Nr. - 28
Tiesības īstenot programmu - līdz 23.08.2007.
Organizē - Daugavpils Universitāte
Kont. persona - Z.Vanaga, t.5422249; e-pasts: zita.vanaga@du.lv
Laiks - atbild organizators
Vieta - Daugavpilī
Programmas apjoms -36 st.
Dalībnieku skaits - 25
Lektori – J.Altāne, T.Uzole, I.KuĦicka
Anotācija – Programmā ietverti jautājumi par audzināšanas darba mērėiem, uzdevumiem, efektīvas vadīšanas un
organizēšanas darba formām un nosacījumiem, veselības stāvokĜa ietekmi uz mācību darbību un uzvedību, par
pusaudžu atkarības profilaksi, konstruktīvo pieeju klases audzināšanā un skolas, un ăimenes sadarbību.
Programmas apguve notiek diskusiju, grupu darba un lekciju veidā.

