
JAUNS, INTERESANTS, AIZRAUJOŠS 

2020./2021.mācību gada piedāvājums 

izglītības iestādēm 

 no “Radošuma pils” komandas! 

Domājot par jauno mācību gadu, esam apzinājuši prioritātes, vajadzības un plānojuši savu darbību 

četros virzienos, kur katram no tiem ir nozīmīga loma izglītības procesā: 

 

 

 

 

 

 

“Radošuma pils” komanda uz jauno izglītības modeli lūkojas ar ieinteresētību, ar degsmi un radošu aizrautību, jo mēs 

uzskatām, ka katra skolotāja profesionālie izaicinājumi ir pamats efektīvākam un rezultatīvākam darbam! 

Ļoti plašs un daudzveidīgs ir kursu piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Vairākas kursu 

programmas ir veidotas, lai palīdzētu skolotājam strādāt tēmās, kuras mūsdienu pedagoģijā ir ļoti aktuālas, 

piemēram: 

 “Mācību satura apguves plānošana starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai”;  

  “Komunikācija efektīvā sadarbībā skolēna individuālo kompetenču pilnveidei mācību un audzināšanas 

procesā”; 

 “Pašvadīta mācību procesa pamats - daudzveidīgu domāšanas metožu lietošana”; 

 “Skolotāja vadības kompetence – nozīmīgs parametrs mācību un audzināšanas darbā”. 

Ir izveidotas kursu programmas, kuru saturs sniedz iespēju pedagogiem pilnveidot savu profesionālo kompetenci 

audzināšanas darba jautājumos, tādējādi iegūstot arī apliecību par 6h obligātajiem kursiem. Šādas programmas ir 

izstrādātas divām mērķauditorijām: 

 vispārizglītojošām skolām programma “Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process”; 

 pirmsskolām programma “Audzināšanas darbs kā mācību procesa daļa, īstenojot kompetenču izglītību 

pirmsskolā”. 

Pirmsskolas pedagogiem un metodiķiem labs atbalsts būs programma “Pirmsskolas izglītība mūsdienīgai lietpratībai: 

citāda pieeja mācību un audzināšanas procesam”. 

Šodienas aktualitāte skolā ir sociāli emocionālā audzināšana, tāpēc ir izveidotas vairākas programmas, kuras skar šo 

jautājumu, piemēram: 

 “Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana “ vai “Emocionālā un garīgā inteliģence kā resurss stresa vadīšanai”. 

Ļoti interesants ir piedāvājums skolēnu karjeras izglītībā, kā arī mums ir pieredze veidot un vadīt darbnīcas, kurās 

tiekas visi izglītības procesā iesaistītie: bērni, vecāki, skolotāji, lai uzlabotu savstarpējo komunikāciju un sadarbību. 

“Radošuma pils” komanda strādā, lai Jums būtu iespēja izvēlēties veidu, formu, tēmu, kura Jums ir aktuāla risinot 

jautājumus, kuri saistīti ar izglītību. Ar mūsu piedāvājumu plašāk varat iepazīties mājas lapā: www.radosumapils.lv 

Rakstiet mums uz epastu: radosumapils.latvija@gmail.com vai  

zvaniet “Radošuma pils” vadītājai pa telefona numuru: 26328684. Uz sadarbību! 

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi  

 Karjeras izglītība skolēniem 

 Darbnīcas kā darbošanās un saprašanās platforma skolēnam, vecākam, skolotājam  

 Konferenču tēmas un darbnīcas 

http://www.radosumapils.lv/
mailto:radosumapils.latvija@gmail.com

