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Direktoru akadēmija 

Direktoru akadēmija ir 7 mēnešu nodarbību cikls skolu direktoriem 96 akadēmisko stundu apjomā par 

aktuālajiem izglītības iestāžu vadības jautājumiem, kas ietver 7 klātienes dienu nodarbības, komandu 

supervīzijas un grupu atbalsta nodarbības virtuālajā vidē ik pēc noteikta laika. 

Kursu īstenotāji: Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar FranklinCovey Latvija un Rīgas 

Juglas vidusskolu 

Nodarbību vadītāji: Aija Melle, Rīgas Juglas vidusskolas direktore, Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey 

Latvija vadītājs 

Nodarbību norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles ielā 64 

Dalībnieku skaits: 18 

Kursu saturs: 

1.nodarbība, 11.oktobris (8 stundas): 

• Kā veidot skolas misiju, vīziju un vērtības, kuras saskan ar skolas vadības komandas darbības 

principiem un kā tās īstenot praksē skolas ikdienas darbā? 

• Kā veiksmīgi tikt galā ar vadītāja personīgajiem izaicinājumiem un kā saprast, kas ir efektīvs, 

mūsdienīgs vadītājs, vienlaikus par šo jautājumu veicot savu pašnovērtējumu. 

2. nodarbība, 29.-30.novembris (16 stundas): 

• “Efektīvu vadītāju 7 paradumi” jeb kā attīstīt prasmi vadīt sevi. 

• Prasme atrast un īstenot efektīvus sistēmiskus risinājumus, katram komandas dalībniekam 

definējot viņa lomu un veicamo uzdevumu; prasme definēt skolas darbības prioritātes, 

pilnveidojot savu personīgo līderību un palielinot vadītāja darbības efektivitāti saskaņā ar 

izglītības iestādes darba plānošanas ciklu. 

3.nodarbība, 10.-11.janvāris (16 stundas): 

• “Efektīvu vadītāju 7 paradumi” jeb kā attīstīt prasmi vadīt citus. 

• Prasme deleģēt, iesaistīt, sadarboties, sniegt atgriezenisko saiti, īstenot attīstību un radošumu 

komandā un sadarbībā ar komandu. 

4.nodarbība, 28.-29.februāris (16 stundas): 

• Labās prakses piemēri, dalīšanās ar iegūto pieredzi. 

• Situāciju un programmas dalībnieku paveiktā darba analīze. 

5.nodarbība, 24.-25.aprīlis (16 stundas): 

• Noslēguma nodarbība, apkopojot mācību laika ieguvumus un vēl turpmāk veicamo. 
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Individuālais darbs visas programmas laikā (24 stundas): 

• Komandas supervīzijas trīs dalībniekiem virtuālajā vidē 

• Mājas darbu veikšana 

Maksa par kursiem: 632 euro +PVN (kopā 800 euro). Maksa ietver individuālus mācību materiālus, 

samaksu nodarbību vadītājiem un vienu kafijas pauzi katrā klātienes kursu dienā. Dalības maksu 

iepsējams veikst vienā, divos vai četros maksājumos. 

Pieteikšanās aizpildot elektronisko anketu https://forms.gle/wxBotPyxCQgxSZq19 līdz 2019.gada 

9.oktobrim, kur nepieciešams norādīt savu kontaktinformāciju, īsu motivāciju dalībai programmā un 

rekvizītus, uz kuriem izrakstīt rēķinu apmaksai. 
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