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Reinis Lazda

Baiba Apkalna

Elita Kazaine

PALIEKOŠAS PĀRMAIŅAS

TOKSISKA VIDE UN DARBINIEKS

MOTIVĀCIJA SKOLĀ

Sporta klubi dažas nedēļas pēc Jaunā gada ir pārpildīti. Smēķēšanu varot atmest pat katru dienu! Šie 
ironiskie piemēri raksturo bieži novērojamu parādību – mūsu labie nodomi un apņemšanās mēdz būt ar 
īsu “derīguma termiņu”. Ticamas sekas – vilšanās par nepiepildītu apņemšanos mūsu mentālo stāvokli un 
pašapziņu dara sliktāku nekā pirms eiforiskā “apņēmības mirkļa”.
Kā pārmaiņām sagatavoties? Kā pārmaiņas savā dzīvē darīt noturīgas? Kādi ir “klupšanas akmeņi” un kā 
no tiem izvairīties?

Mums patīk strādāt organizācijās un ar kolēģiem, kuri mūs atbalsta un palīdz sasniegt vairāk. Tomēr 
mēdz būt arī citādi. Dažkārt mūsu profesionalitāte tiek publiski noniecināta, kolēģi nedalās ar darbam 
nepieciešamo informāciju, sapulces pārvēršas par viena cilvēka monologu. Šādās situācijās mēs 
sajūtamies nožēlojami un mūsu profesionālā pašapziņa mazinās.
Kā nebūt toksiskam? Ko darīt, ja toksisks izrādās kolēģis? Kā nepieļaut toksiskas vides veidošanos?

Strādāšanai skolā nauda, visticamāk, nav svarīgākais motivators. Bet, ja nauda tā nav, kas cilvēkus motivē?
Dažādiem cilvēkiem un dažādām paaudzēm kopumā darba motivācijas mēdz atšķirties. Kolēģu 
motivāciju nesaprotot, var būt apgrūtināta sastrādāšanās vai arī atšķirīgu personību kolektīva vadīšana.
Kā saprast cilvēku motivāciju? Kā piemēroties atšķirīgām kolēģu motivācijām?

Kārlis Apkalns

JAUNĀ PASNIEDZĒJA ABC
Pasniedzēji mēdz ar smaidu atcerēties savu pirmo stundu, pirmo klasi un pirmās lekcijas tēmu. Tomēr 
nereti, līdzās šīm pozitīvajām atmiņām, atminamies arī kļūdas, piemēram, lekcijas materiālā, saskarsmē ar 
audzēkņiem vai vecākiem, arī attieksmē pret sevi.
Ko ieteikt mācīt sākušam kolēģim? Pie kā pieturēties, ja nesen sācis mācīt esmu pats?
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Dace Andersone

Mārtiņš Vecvanags

VIZUALIZĒŠANA IZGLĪTĪBĀ

PĀRMAIŅU ATTIEKSME

Pasniegšana un izglītības vadīšana ir nemitīga informācijas nodošana, tomēr dažkārt mēs komunicējam, 
ziņu atkārtojam, bet tomēr piedzīvojam pārpratumus. Kāpēc tā?
Iemeslu tam zināja jau dižais Aristotelis, kurš ir teicis: “Dvēsele domā attēlos”. Ja vēlamies savā 
domāšanā būt radošāki un komunikācijā efektīvāki, ir vērts atgriezties pie formāta, kurš atbilst mūsu 
smadzeņu funkcionēšanas veidam: atgriezties pie vizuāla vēstījuma.
Kā vēstījumu nodot vizuāli un vienkārši? Kā vizuāla izpausme sekmē mūsu radošumu?

Pasaule progresē un attīstās. Tāpēc, lai “paliktu uz vietas” un no pasaules neatpaliktu, ir jākustas 
uz priekšu. Tomēr attīstība ir saistīta ar spēju uzņemties atbildību par rezultātiem un fokusēties uz 
konstruktīvu, risinājumos balstītu domāšanu. Šī spēja prasa izrauties no cilvēkam dabiski vistīkamākā 
stāvokļa, izkāpt no komforta zonas!
Kāds ir pārmaiņām svarīgākais jautājums? Kā ieraudzīt pārmaiņu nepieciešamību?

Andžela Džafarova

TEHNOLOĢIJAS UN NĀKOTNES PASNIEGŠANA
Tehnoloģiju straujā attīstība ir ievieš krasas izmaiņas izglītības procesā un pasniedzēju ikdienā. Izglītības 
organizācijas, kuras seko jaunākajām tendencēm, ievieš jaudīgas LMS (learning management systems) 
sistēmas un investē personāla digitālo iemaņu attīstībā.
Kas ir Ed-Tech tehnoloģijas? Kādas iespējas tās piedāvā izglītības procesa dalībniekiem – pasniedzējiem 
un audzēkņiem? Kāda būs botu loma jaunajā tehnoloģiju laikmetā?

https://www.mastertraining.lv/
https://www.facebook.com/www.mastertraining.lv
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Konferences programma

9:30

10:00

10:40

12:50 - 13:15

10:50 - 12:50

13:15 - 15:15

Reģistrācijas sākums

Došanās uz izvēlētajām praktiskajām nodarbībām

Praktisko nodarbību turpinājums pie lektoriem

Pusdienas

Praktisko nodarbību 1. daļa

Konferences atklāšana

Paliekošas pārmaiņas

Vizualizēšana izglītībā

Motivācija skolā

Tehnoloģijas un nākotnes pasniegšana

Toksiska vide un darbinieks

Pārmaiņu attieksme

Jaunā pasniedzēja ABC

https://www.mastertraining.lv/
https://www.facebook.com/www.mastertraining.lv

