Profesionālās kompetences pilnveides A programma

“Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē:
inovatīvas pieejas un to īstenošana ikdienā” (36 h)
Izglītības attīstības centrs (IAC) aicina pieteikties un apgūt tālākizglītības profesionālās
kompetences pilnveides 36 stundu programmu “Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: inovatīvas
pieejas un to īstenošana ikdienā” izglītības iestāžu vadītājiem (direktoriem un direktoru
vietniekiem), kas tiks īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkuma (Nr. IZM
2014/51/B) ietvaros.
Norises laiks: 27. novembris, 4., 5. un 11. decembris, 2014.g. no 10.00 – 17.00
Norises vieta: Izglītības attīstības centrā Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8
Interesentus lūdzam pieteikties, piezvanot uz IAC pa tālruni 67503730
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.
Programmas anotācija:
Programmas ietvaros piedāvājam paraudzīties uz iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem skola
sastopas mūsdienu mainīgajā pasaulē, un pilnveidot zināšanas un prasmes veidot mūsdienīgu
izglītības iestādes kultūru un ikdienas darbu. Programma ir veidota un tiks īstenota tā, lai radītu
iespēju izglītības iestāžu vadītājiem iepazīties ar inovatīviem paņēmieniem ikdienas administratīvo
un skolas filozofijas/vīzijas jautājumu risināšanai un vadīšanai, attieksmes veidošanai un
stereotipiskas domāšanas mazināšanai, emocionālās inteliģences attīstīšanai, ar filozofiju un darba
metodēm skolas profesionālo resursu attīstīšanai, lokālo un globālo izglītības jautājumu
aktualizēšanai, kā arī saskarsmes un komunikācijas pilnveidošanas paņēmieniem.
Programma veidota no četriem saturiskajiem blokiem:
Pārmaiņu vadība: aktuālās izglītības attīstības tendences; skolas organizācijas kultūra un
skolas vadītāja loma skolas organizācijas kultūras pilnveidē; pedagogu pašaktualizācijas
sekmēšana skolā; uz vērtībām balstīta mācību un audzināšanas procesa organizēšana
izglītības iestādē; mūsdienīga mācību stunda un tās galvenie elementi.
Skola kā sabiedrības resurss: kopienas skolas koncepts un tā darbības formas; skolas
funkciju paplašināšanās mūžizglītības principa ietvaros; kopienas skola kā ietvars integrētas,
interaktīvas un iekļaujošas mācīšanās pieredzes veidošanai; skolas loma sociālajā tīklojumā:
potenciālie sadarbības partneri un veidi.
Sadarbība un komunikācija: saskarsmes un sadarbības personīgie un profesionālie
aspekti, pozitīvā domāšana, komunikācija un konflikti, emociju loma, emocionālā
inteliģence, skolas komandas sadarbība kopīgi izprastu mērķu sasniegšanā un
sasniegumu uzlabošanā.
Kvalitatīvas izglītības principi: lokālie un globālie izaicinājumi izglītības kontekstā.
Globālās izglītības metodika ilgtspējīga attīstība, savstarpējā mijiedarbība, dažādība un
vērtības, atvērtas globālās pasaules izaicinājumu izpratne, lokālā un individuālā rīcība.
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