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Nr.
p.k. 

Mērķauditorija 
Programmas 
nosaukums 

Stundas Programmas tematika 

Cena  
1 

dalībniekam 
(EUR ar PVN) 

1. Izglītības iestāžu 

vadītāji, vadītāju 

vietnieki, sociālie 

pedagogi, speciālie 

pedagogi 

Darbs ar agresīviem 

vecākiem 

12 1. Vecāku uzvedību ietekmējošie faktori un to 

sadarbības modeļu veidi ar izglītības iestādi. 

2. Vecāku uzvedību ietekmējošie faktori un to 

sadarbības modeļu veidi ar izglītības iestādi. 

3. Sadarbības vadīšana un veidošana ar vecākiem. 

4. Stresa menedžments. 

5. Stresa menedžments (praktiskās nodarbības).  

36.00 

2. Izglītības iestādes 

vadības komanda 

(direktors, vietnieks 

karjeras konsultants) 

Karjeras attīstības atbalsta 

sistēma un vadība 

vispārizglītojošās izglītības 

iestādēs 

18 1. Karjeras attīstības atbalsta sistēmas aktualitāte un 

nozīme mūsdienās. 

2. Izglītojamo karjeras vadības kompetences 

pilnveidošana. 

3. Iespējas karjeras izglītības integrācijai 

pedagoģiskajā procesā. 

4. Skolas vadības un iesaistīto darbinieku 

komandas sadarbības plānošana un  loma karjeras 

attīstības atbalsta sistēmas veidošanā. Resursu 

izvērtēšana. 

5. Karjeras atbalsta pasākumu plānošana un 

īstenošana izglītības iestādē. 

6. Izglītības iestādes vadības un skolas darbinieku 

komandas  karjeras attīstības atbalsta sistēmas 

/modeļa izstrāde. 

54.00 

3. Jaunie izglītības 

iestāžu direktoru 

vietnieki ar  darba 

pieredzi amatā līdz 3 

gadiem 

Aktualitātes normatīvo 

dokumentu pielietojumā 

kvalitatīva izglītības procesa 

nodrošināšanā izglītības 

iestādē 

12 1. Aktualitātes ārējo normatīvo dokumentu saturā. 

2. Iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrāde 

un kontrole. 

3. Iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrāde 

un kontrole. 

36.00 
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4. Pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāji, 

vietnieki (metodiķi), 

pedagogi 

Palīdzība bērniem ar 

uzvedības traucējumiem 

vispārizglītojošajā 

pirmsskolas izglītības 

iestādē 

12 Nodarbībās pedagogi iepazīsies ar jaunākajām 

teorētiskajām atziņām par uzvedības traucējumiem, 

par pozitīvās disciplinēšanas nozīmi bērna 

pašapziņas veidošanā, par efektīvu  sadarbību ar 

vecākiem un veiksmīgas komunikācijas 

priekšnosacījumiem, kā arī praktiski izstrādās 

grupas noteikumus, vizuālo dienas plānu un ABC 

tabulu bērna problemātiskas uzvedības fiksēšanai.   

36.00 

 


