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  Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu (A) piedāvājums  grupām 2015./ 2016. gadā 
 

 Programmas klašu audzinātājiem. Aicinām izvēlēties 8h, 16h vai 24h kursu moduļus: 

1.modulis. Daudzveidība mūsdienu pasaulē un dažādais mūsu klasē. (8h) 

2.modulis. Globālie un lokālie izaicinājumi. Mediju pratība. (8h) 

3.modulis. Vērtībizglītība un ilgtspējīgs dzīvesveids. (8h) 

Tēmas iespējams kombinēt atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.  

 Globālās izglītības saturs un metodika mācību stundās un audzināšanas darbā.  

Apjoms: 36 stundas (4 dienas) – stundu apjoms pēc izvēles. 

Programma piedāvā interaktīvā veidā iepazīties ar globālās izglītības saturu un metodiku,  apgūstot sekojošas tēmas: 

ilgtspējīga attīstība, mediju pratība, vērtību veidošana un pilsoniskās kompetences nostiprināšana, starpkultūru 

saskarsme, konfliktu risināšana, globalizācija u.c. tēmas. Programma izmantojama dažādu mācību priekšmetu stundās, 

dažādos vecumposmos, klases stundās un īstenojot ārpusstundu pasākumus, akcentējot, kā integrēt 21.gadsimta 

kompetences mācību un audzināšanas darbā. 

 Kritiskās domāšanas prasmju attīstoša mācību procesa vadīšana. 

Apjoms: 24 stundas (3 dienas). 

Programma palīdz attīstīt prasmes, kā organizēt un vadīt mācību procesu, kurā skolēni mācās domāt kritiski un pilnveido 

prasmi domāt patstāvīgi, analizēt un vērtēt informāciju un notikumus dažādos kontekstos, definēt un risināt problēmas, 

pieņemt alternatīvus viedokļus, veidot pamatotus argumentus, pieņemt lēmumus. Programma piemērota dažādu 

priekšmetu skolotājiem, tajā iekļauti mācību darba piemēri, stundu plāni, vērtēšanas pamatprincipi darbā ar dažāda 

vecuma skolēniem. 

 Sadarbība, komunikācija un sevis menedžments efektīvam izglītības procesam. 

Apjoms: 24 stundas (3 dienas).  

Programma piedāvā tēmas par mūsdienīgu saskarsmi, efektīvu komunikāciju, stresu un izdegšanas sindromu, konfliktu 

veidošanos un attīstību, par kognitīvajiem pieņēmumiem attiecībā uz domāšanas paradumiem. Programma piedāvā 

paņēmienus domāšanas un uzvedības vadīšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, cieņpilnas saskarsmes 

veicināšanai, komandas darbam un konfliktu risināšanai, pilnveidojot pedagogu personību un uzlabojot profesionālo 

darbību ikdienā. 

 Saskarsme, daudzveidība un tolerance. 

Apjoms: 24 stundas (3 dienas). 

Programmu veido saturiskās daļas: daudzveidība, dažādība un tolerance; stereotipi; saskarsme un šķēršļi komunikācijā; 

saziņa un sociālo prasmju attīstīšana un starpkultūru izglītība kā pamats šī satura apguvei. Programmas metodisko 

pamatu veido supervīziju, problēmrisināšanas, spēļu un praktiskās pieredzes analīzes u.c. metodikas, kas palīdz 

skolotājam novērtēt savas prasmes, attieksmes, emocijas un iegūt jaunas iemaņas problēmsituāciju risināšanai ikdienā. 

 Metodiskais darbs izglītības iestādē pārmaiņu apstākļos. 

Apjoms: 24 stundas (3 dienas). 

Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem skolai mūsdienu mainīgajā pasaulē. Kā 

izveidot efektīvu atbalsta un sadarbības sistēmu vienas skolas skolotāju starpā? Kā veidot mūsdienīgu skolas attīstības 

plānu? Kā sagatavot un vadīt efektīvas pedagoģiskās sēdes un darboties ar normatīvajiem dokumentiem? 

 Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā. 

Apjoms: 36 stundas (4 dienas). 

Programma ir veidota un tiks īstenota tā, lai radītu iespēju izglītības iestāžu vadītājiem iepazīties ar inovatīviem 

paņēmieniem ikdienas administratīvo un skolas filozofijas/vīzijas jautājumu risināšanai. Programma veidota no četriem 

saturiskajiem blokiem: pārmaiņu vadība, skola kā sabiedrības resurss, sadarbība un komunikācija, kvalitatīvas izglītības 

principi. 

Programmas saskaņotas.  

Vairāk informācijas par semināriem, rakstot uz e-pastu iac.@latnet.lv  un zvanot 67503730. 
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