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2019./2020. mācību gada aktuālais piedāvājums 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

pedagogu profesionālās pilnveides kursi 
 

Kursu nosaukums, apjoms, 
mērķauditorija 

Saturs Norises laiks, 

vieta, mācību maksa  

Pirmsskolas vadītāju akadēmija 

1.daļa 

Rīki un paņēmieni pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja 

profesionālai pilnveidei, 

paaugstinot iestādes darba 

kvalitāti un efektivitāti 

(32h)  

 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu nosaka Izglītības 

likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.381, tāpēc, lai sniegtu izglītības 

iestāžu vadītājiem atbalstu un veicinātu profesionālo pilnveidi vērtējamās 

kompetencēs piedāvāts apmeklēt VADĪTĀJU AKADĒMIJU 

Vadītāju akadēmija ir 4 dienu mācību cikls pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītājiem par aktuālajiem pirmsskolas izglītības iestāžu vadības 

jautājumiem.  

 
 
 
 
Mācību saturs   balstās uz St. Koveja “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 
paradumiem”. 

1.grupa: 
30.septembris 
1.oktobris 
31.oktobris 
1.novembris 
 
2.grupa: 
13.janvāris 
14.janvāris 
12.februāris 
13.februāris 
 
Mācību maksa par kursiem: 200 
euro +PVN  
(samaksa par četrām klātienes 
dienām, individuāliem mācību 
materiāliem, kafijas pauzēm). 
 
Kursu norises vieta: 
Rīga, Brīvības iela 58 – 51 
(ieeja ēkā no Lāčplēša ielas) 

 
Reģistrācija kursiem:  
1.grupa: https://forms.gle/Tq578CAGPBwojWZq8 
2.grupa: https://forms.gle/RAkUabpfVj9guUXi6 
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Pirmsskolas vadītāju akadēmija 

2.daļa 

Vadītāja profesionālās 

kompetences – resurss iestādes 

efektīvai darbībai un attīstībai 

(32h)  

Vadītāju akadēmijas 2.daļa ir turpinājums iepriekšējai programmai, kas ir 

veidots kā 4 dienu mācību cikls pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem 

par aktuālajiem pirmsskolas izglītības iestāžu vadības jautājumiem un 

vadītāja profesionālo kompetenci. 

Galvenās satura tēmas: 

- Vadītājas profesionālās darbības novērtēšanas process izglītības 
iestādē; 

- Vadītājas profesionālās kompetences; 
- Plānošana, organizēšana; 
- Iestādes tēls un prestižs. 

 

29.oktobris 
30.oktobris 
13.novembris 
11.decembris 
 
Mācību maksa par kursiem: 200 
euro +PVN  
(samaksa par četrām klātienes 
dienām, individuāliem mācību 
materiāliem, kafijas pauzēm). 
 
Kursu norises vieta: 
Rīga, Brīvības iela 58 – 515 
(ieeja ēkā no Lāčplēša ielas) 
 

Reģistrācija kursiem – https://forms.gle/zq5xYMDgZqHoNWuB8 

 

Profesionālās pilnveides kursi 
pirmsskolas iestādes vadītāju 

vietniekiem un izglītības 
metodiķiem 

 

“Metodiskā darba būtība, 
funkcijas un nodrošinājums 

pirmsskolas izglītības iestādē” 
 

(32h) 
 

Kursi ir 4 dienu mācību cikls pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 
vietniekiem mācību, audzināšanas darbā un metodiķiem par aktuālajiem 
mācību un audzināšanas jautājumiem, īstenojot lietpratības pieeju 
pirmsskolas izglītības iestādē. 
Galvenās satura tēmas: 
- Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un metodiķu 

profesionālās darbības aktuālie aspekti ( pienākumi, dokumentācija 
u.c.); 

- Mācību un audzināšanas darba analīze; 
- Kompetenču izglītības satura ieviešanas pozitīvie aspekti un 

izaicinājumi; 
- Personīgā līderība un proaktivitāte. 
- Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana; 
- Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi; 

1.grupa: 
2.oktobris 
3.oktobris 
4.novembris 
5.novembris 
 
2.grupa: 
21.novembris 
22.novembris 
5.decembris 
6.decembris 
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- Nodarbību vērošana un atgriezeniskā saite; 
- Caurviju prasmju apguves veicināšana mācību procesā; 
- Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo sasniegumu veicināšanā; 

Mācību maksa par kursiem: 200 
euro +PVN  
(samaksa par četrām klātienes 
dienām, individuāliem mācību 
materiāliem, kafijas pauzēm). 
 
Kursu norises vieta: 
Rīga, Brīvības iela 58 – 515 
(ieeja ēkā no Lāčplēša ielas) 

 
Reģistrācija kursiem: 
1.grupa: https://forms.gle/kYzBcTC18qyGogwh6 
2.grupa: https://forms.gle/tVLiQaYofCMG9zMS8 

 

Karine Oganisjanas kurss 
 

“Neglītais pīlēns”  
21. gadsimta aktuālo 

kompetenču veicināšanai  
 (8h) 

 
Mērķauditorija: 
 Pirmsskolas un sākumskolas pedagogi 

 

Kursa mērķis ir veicināt pirmskolas un sākumskolas pedagogu izpratni par 
starpdisciplināru mācību būtību un nozīmi skolēnu aktuālo kompetenču 
veicināšanā, kā arī pilnveidot viņu profesionālo kompetenci izveidot 
mūsdienīgas atraktīvas nodarbības skolēnu vērtību sistēmas un personības 
daudzpusīgai attīstībai. 
Kursa ietvaros pedagogi piedalīsies Karine Oganisjanas izstrādātajā 
starpdisciplinārajā nodarbībā “Neglītais pīlēns”. Šis kurss piedāvā pilnīgi citu 
skatījumu par to, kā var padarīt mācību procesu ļoti atraktīvu un vērtīgu ne tikai 
skolēniem, bet pat arī skolotājiem!  
Kursa nobeigumā tā dalībnieki saņem nodarbības prezentāciju  
(Autore - K.Oganisjana) 
 
 
 
 
 

Sadarbība ar izglītības 

iestādēm, pašvaldībām 
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Karine Oganisjanas kurss 
1.  

“Domāšanas veicināšana 
mācību procesā kā izglītojamo 
mācīšanās un dzīves veiksmes 

faktors” 
 

8h) 
 

Mērķauditorija: 
Pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un 
vidusskolas pedagogi 

 
 

Pedagogu profesionālās pilnveides kursa mērķis ir sniegt pedagogiem 
zināšanu bāzi un paņēmienus izglītojamo daudzveidīgas domāšanas 
veicināšanai, kas veido pamatu viņu pilnvērtīgām mācībām un orientēšanai 
dzīves dažādās sarežģītās situācijās.    
 
Kurss paredzēts pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas 
pedagogiem, bet, ņemot vērā viņu mērķauditoriju specifiku, varētu tikt 
sadalīts divās plūsmās: 1.  pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem un 2. 
pamatskolas un vidusskolas pedagogiem.  
Kursa īss saturs: 

1) domāšanas veidu klasifikācija pēc dažādām pazīmēm (ar piemēriem); 
2) dažādu domāšanas veidu (metakognitīvā, kritiskā, kreatīvā, deduktīvā, 

induktīvā, starpdisciplinārā, sistēmiskā, u.c.) attīstīšanas iespējas 
mācību procesā (ar piemēriem); 

3) domāšanas operācijas un to nozīme izglītojamo mācīšanās procesā (ar 
piemēriem);  

4) domāšanas astoņi pīlāri - sajūtas, uztvere, emocijas, iztēle, valoda, 
darbība, pieredze un zināšanas; to loma un iespējas izglītojamo 
domāšanas attīstībā mācību procesā (ar piemēriem);  

5) metakognitivitāte kā virsdomāšana un mehānisms domāšanas procesa 
vadīšanai un pilnveidošanai (ar piemēriem).  

 

Sadarbība ar izglītības 

iestādēm, pašvaldībām 

 

Kursu dalībnieki saņem apliecības par pedagogu profesionālo pilnveidi. 
Sīkāka informācija un pieteikšanās mājas lapā  www.vitae.lv 
 
Iveta Dziedātāja 
Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 
“Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” direktore 
tālrunis: +371 22033535 
e-pasts: vitae.biedriba@gmail.com 
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