Skolu darbiniekiem

Digitālā kompetence - būtiska prasme 21. gadsimta skolotājiem un skolēniem (Interneta

25.09.2019 atbildīga lietošana). 25.septembrī
Mācību datums: 25.09.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Mērķa auditorija: sociālo zinību skolotāji, klases
audzinātāji, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā
ar ģimenēm un bērniem, bibliotekāri

Mūsdienīga komunikācija 21. gadsimtā - sociālo tīklu un interneta atbildīga un
droša lietošana
Mācību programma (12 stundas) saskaņota ar IZM, lēmums Nr. 62, 13.03.2013
Mērķa auditorija: sociālo zinību skolotāji, klases audzinātāji, bibliotekāri, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, kuri strādā ar
ģimenēm un bērniem.

sadarbībā ar "Net-Safe Latvia" Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru.
Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu Ģenerāldirektorāta programmas projekts (līguma nr.
INEA/CEF/ICT/A2018/1621102)
Mācību tēmas:

●

Internets – informācijas ieguves, publicēšanas un apmaiņas vide.

●

MK noteikumu Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” piemērošana mācību un audzināšanas procesā.

●

Digitālā kompetence - būtiska prasme 21. gadsimta skolotājiem un skolēniem.
Interneta drošas lietošanas priekšnosacījumi.

●

Sociālo tīklu un interneta neredzamā puse: apdraudējumi un riski.
Virtuālais Ego: pārkāpumi un atbildība internetā.

●

Sociālo tīklu platformas un internets, atkarība no tiem.

●

Digitālās “pēdas nospiedums” – personas “portfolio” nākotnē.

Uzmanību!

Pēc mācību programmas noklausīšanās, katram dalībniekam būs jāsagatavo un jānovada viena mācību nodarbība savā
skolā vai darba vietā.
Atskaite par novadīto nodarbību - aizpildot atskaiti aptaujas formā. Atskaite pieejama LPMC mājas lapā, sadaļā Aktualitātes.
Informējam, ka apliecību par izglītības programmas noklausīšanos dalībnieki saņems pēc tam, kad aizpildīs LPMC
mājas lapā esošo atskaites formu par novadīto nodarbību.
Norises sākums: 14.30

Piedalīšanās mācībās tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:
●

aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu

Par iespējām organizēt mācības Jūsu izglītības iestādē (dalībnieku skaits katrā grupā – ne mazāk, kā 25
dalībnieki) lūdzam sazināties ar Latvijas Pašvaldību mācību centru:
rakstot
Dal?ties e-pastā: lpmc@lpmc.lv
vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

