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Mālpils novada domes projekts 
«Mālpils novada skolotāju un skolu vadības profesionālā 
pilnveide»

21 dalībniece 2 projekta gados no Mālpils internātpamatskolas, PII «Māllēpīte» un Mālpils novada vidusskolas

3 dalībnieces piedalījās ārzemju partnerskolu darba vērošanas programmās Spānijā un Vācijā

18 dalībnieces piedalījās SchoolEducationGateway datu bāzē atrastajos kursos Austrijā, Grieķijā, Itālijā, 
Lielbritānijā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Vācijā

Informācija par projektu domes mājas lapā: http://malpils.lv/pub/?id=428

http://malpils.lv/pub/?id=428


Andija Kaizere, 
kursi “English Language & Practical Methodology: Creativity in the Primary 
Classroom” -Exeter,Lielbritānija, no 2018.g. 8.līdz 21.jūlijam

Divu nedēļu laikā mums notika nodarbības angļu valodas padziļinātai apguvei, nodarbības ar ļoti 
zinošiem profesoriem par jaunākajām mūsdienu metodēm un izglītības tendencēm. Kā arī, paralēli 
iespēja iegūt kontaktus tieši angļu valodas skolotāju vidū un iepazīt Anglijas izglītības sistēmu un 
kultūru. 

Vislielākais ieguvums bija nodarbības kopā ar dr. Diana Hicks, kura ir līdzautore daudzām 
Kembridžas Universitātes izdotajām mācību grāmatām.

Jaunievedumi mācību procesā bija darbs ar tekstu, kurā pēc teksta vairs nav tikai viens slēgta tipa 
uzdevums, bet tam pašam tekstam pielikti klāt jau vairāki jēgpilni atvērta tipa uzdevumi, kuri ved uz 
konkrēto mērķi. 

Kā otru jauninājumu, kuru ieviesu savā darbā, bija interaktīvās atgādnes. Šāda tipa atgādnes ir 
atveramas, aizlokāmas, krāsainas un visādi citādi netradicionālas, un skolēni tās lietderīgi izmanto 
savā mācību procesā. 



Agnese Kantiševa
Kursi «Art as therapy: self-expression and special needs in art education»
EUROPASS Teacher Academy,  Florencē, Itālijā,   no 2018.gada 14.oktobra līdz 
21.oktobrim.

Lekcijas par tēmām “Mākslas psiholoģijas pamati”,

“Māksla un veselība. Kā māksla var uzlabot mūsu

emocionālo un garīgo labsajūtu”, “Laterālā domāšana

izglītībā”.

Praktiskās nodarbības: intuitīvā gleznošana “Es kā

punkts”; nospiedumtehnika “Krāsas pieskāriens”;

fokusēšanās uz atsevišķām detaļām “Cilvēks kā mākslas

darbs”; 3D fotogrāfiju uzņemšana dabā “Saproti un

izbaudi mākslu ārpus klases”.

Jaunā pieredze dos iespēju apgūtos mākslas terapijas

paņēmienus ieviest ne tikai nodarbībās ar bērniem, bet

arī vecāku un iestādes darbinieku sapulcēs
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Noderīga literatūra:

ART AS THERAPY -by Alain de Botton, 2013

ART AS EXPERENCE -by John Dewey, 1934

TOWARD A PSIHOLOGY OF ART - by Rudolf Arnheim, 1966

LATERAL THINKING: CREATIVITY STEP BY STEP -by Edward de Bono, 2013

HANDBOOK OF ART THERAPY -by C.Malchiodi

CREATIVE INTERVENTIONS WITH TRAUMATIZED CHILDREN -by C.Malchiodi

www.arttherapy.org

www.baat.org.

http://the-art-of-autism.com/the-value-of-art-therapy-for-those-on-the-autism-spectrum/

https:/youtube.com/watch?v=79YHZIhbLrQ

http://www.arttherapy.org
http://www.baat.org
http://the-art-of-autism.com/the-value-of-art-therapy-for-those-on-the-autism-spectrum/


Mērķis šajos kursos: uzzināt, ar ko tik veiksmīgā Somijas 
izglītības sistēma atšķiras no pārējām, kā akadēmiskās 
zināšanas tiek pārnestas reālajā dzīvē un rodas 
mūsdienām atbilstošas kompetences šīs zināšanas 
pielietot.

Kursus vadīja Somijas skolu direktori, kas paši ir 
piedalījušies Somijas Izglītības standarta sastādīšanā. 

Apmeklējām arī trīs dažādu veidu skolas, kurās notika 
nodarbības par dažādām izglītības sistēmas sastāvdaļām.

Salīdzinājām Latvijas un Somijas mācību plānus un 
programmas, lai saprastu, kas ir tas īpašais, kas palīdz 
somu skolēniem būt pirmajiem gan lasītprasmē, gan IT 
pielietojumā, gan praktiskajās nodarbībās un dzīves 
prasmēs.

Galvenais uzsvars ir balstīts uz moderno tehnoloģiju 
jēgpilnu izmantošanu zināšanu un prasmju attīstībā.

Vienota reģionāla skolu atbalsta sistēma pašvaldībās, 
t.sk. nepieciešamo tehnoloģiju iegāde un atbalsta 
personāls.

Lilita Jomerte, 
Kursi “PISA - Finnish and European education system”   Esa eduKarjala, Joensuu, 
Somijā, no 2019.gada 18.janvāra līdz 24.janvārim. 



Iepazinos ar izglītības sistēmu un skolu darba organizēšanu 
Lielbritānijā. 

Apmeklēju dažāda līmeņa izglītības iestādes, notika tikšanās un 
diskusijas ar skolu administrācijas pārstāvjiem.

Iepazinos ar iekļaujošās izglītības nostādnēm un bērnu ar 
speciālām vajadzībām apmācības nodrošināšanu skolās. 

Redzēju kompetenču izglītības pamatnostādņu izmantošanu 
mācību procesa organizēšanai klasē. 

Tika izstrādāti materiāli par dažādu valstu kopīgām un atšķirīgām 
iezīmēm skolas vadības darbā un administrēšanas darbu un 
mācību materiāli par kultūrvēsturiskajām vērtībām darbam klasē.

Kursu laikā iegūtās zināšanas ļaus ātrāk ieviest kompetenču 
izglītības elementus skolā, pārskatīt administrācijas darba 
organizēšanu un savstarpējās komunikācijas efektivitātes 
uzlabošanu; nodrošinās pārliecību par pārmaiņu nepieciešamību 
klašu vadībā un skolotāju sadarbības organizēšanā,  ļaus padarīt 
iekļaujošo izglītību efektīvāku.

Jeļena Caune
Kursi “School Leadership” Merganser Consulting Ltd, Bath, 
Lielbritānijā, no 2018.gada 27.janvāra līdz 2.februārim 



Kopā ar skolotājiem no Latvijas, Portugāles, Spānijas , 
Slovēnijas un Horvātijas dalījos pieredzē un apguvu metodes 
darbam ar bērniem, kuriem  mācīšanās sagādā  problēmas. 

Kursa galvenais mērķis bija sagatavot dalībniekus darbam ar 
bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, viņu vecākiem un 
sabiedrību kopumā. 

Mēs  arī vērojām  skolotāju un skolotāju palīgu darbu ikdienas 
stundās. 

Praktiskās nodarbībās apguvām  Brain Gym vingrinājumus, 
nomierināšanās un koncentrēšanās stratēģijās, kā arī  
iepazināmies ar atbalsta pasākumiem skolā. 

Paši uz sevis izmēģinājām atmiņas un uzmanības 
koncentrēšanas uzdevumus, pievērsām uzmanību savam 
domāšanas veidam. 

Dace Brūna
Kursi “Yes, I can: Special needs students and inclusive education”  SKUPINA PRIMERA, 
Ļubļanā, Slovēnijā,  no 2019.gada 27.janvāra līdz 2.februārim



Aiga Jansone
Kursi “Teaching character: Positive psychology for every teacher” SKUPINA 
PRIMERA, Ļubļanā, Slovēnijā, no 2019.gada 10.februāra līdz 16.februārim.

Stress un depresija jauniešu vidū ir ļoti izplatīti, 
tādēļ mums kā skolotājiem jākoncentrējas uz 
“laimes” prasmju (sinerģija starp mācīšanos un 
pozitīvām emocijām) attīstīšanu mācību procesā. 

21. gadsimtā svarīgi ir attīstīt domāšanas prasmes 
un veicināt zinātkāri, kā arī veicināt noturību pret 
mācību procesu, jo informācija un dati ir mums 
visapkārt, bet ir jāprot ar tiem strādāt - analizēt. 

Pozitīvās psiholoģijas iekļaušana mācību procesā 
uzlabo skolēnu iesaisti un sasniegumus palīdzot 
viņiem palikt optimistiskiem, stiprina gribasspēku, 
palielina izturību pret stresa situācijām, veido 
nozīmīgas sociālās attiecības.

Šis kurss parādīja, kā iedvesmojoši skolotāji ar 
savu piemēru māca rakstura stiprumu, pozitīvas 
emocijas, optimismu un pozitīvu attiecību 
veidošanu kolektīvā.



Jana Zegrja
Kursi  “MOBILE DEVICES IN EDUCATION” ,  CREF Sesimbra Educational 
Resources and Training Centre, Lisabonā, Portugālē, no 2019.gada 24.februāra 
līdz 3.martam.

Saskaņā ar kursu programmu apmeklējām
dažādās skolās "Nākotnes klasi", darbojāmies
praktiski, izmēģinājām interaktīvās tāfeles –
pildījām dažādus interaktīvos uzdevumus, spēles un
testus, apguvām metodoloģiju par mobilo ierīču
izmantošanu klasē.

Apmeklējām lekcijas un praktiskās nodarbības –
apguvām dažādu interaktīvo materiālu izveidi, kā
arī kā tos pielietot mācību stundās.

Kursu laikā iegūtās zināšanas un pieredze dos
iespēju pilnveidot manu profesionālo darbību,
nodrošinās kolēģiem un izglītojamajiem iespēju
iegūt manu palīdzību darbā ar IT rīkiem un
lietotnēm.



Daiga Lāce
Kursi «European project management and design for teachers, headmasters and 
educators» Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità (IFOM), Boloņā, 
Itālijā, no 2019.gada 3.līdz 9. martam.

Šo kursu programmas ietvaros veicu dažādus 
uzdevumus, kas ļāva gūt ieskatu par visiem projekta 
posmiem (no idejas izstrādes līdz pareizo partneru 
meklēšanai, veiksmīga projekta izstrādei un pienācīgai 
pārvaldībai). 

Nodarbības bija ļoti praktiskas - katrs dalībnieks  
strādāja pie savai skolai aktuāla mobilitātes projekta 
(KA1) izglītojamajiem un darbiniekiem izstrādes. 

Apgūtās metodes būs noderīgas ne tikai saistībā ar  
Erasmus+ projektu izstrādi un vadīšanu, tās 
pielietojamas arī mācot skolēniem veikt projekta 
darbus mācību procesa ietvaros.

Šī nedēļa Boloņā pagāja ļoti ātri, jo visas dienas bija 
piepildītas ar saturīgu mācību procesu fantastisku 
pasniedzēju vadībā. 



Anita Randere
Kursi “Soziales Lernen fuer den Unterricht” , EU Seminare, Graz, Austrijā, no 
2019.gada 10.marta līdz 16.martam

Kursos apguvu tādus teorētiskos un praktiskos jautājumus kā
sociālā inteliģence, grupu dinamika, skolēnu stipro pušu atklāšana
un veicināšana, mērķu izvirzīšana, radošuma tehnikas,
komunikatīvās spēles un vingrinājumi personīgo un sociālo
kompetenču attīstībai.

Katra nodarbība sākās ar teorētisku ieskatu par konkrēto tēmu,
pēc tam sekoja praktiskās nodarbības. Veicām gan grupu darbus,
gan strādājām pāros, pildījām testus, izspēlējām dažādas
uzmanību un domāšanu attīstošās spēles. Tad pārrunājām,
analizējām un izvērtējām katrā nodarbībā iegūto.

Tā bija laba iespēja iepazīt citu valstu izglītības sistēmu un
pārējo kursu dalībnieku pieredzi, metodiku un pilnveidot savu
profesionālo darbību, kura veicinās manu profesionālo izaugsmi.



Indra Ivanovska, Lolita Bērziņa
Kursi “Cultural heritage education and story-telling”  , Enjoy Italy di Alessandro 
Gariano/Tools and services for Education, Romā, Itālijā, no 2019.gada 18. līdz 
24.martam.

Ieguvām ieskatu  par uz kompetencēm 
balstītu izglītības sistēmu citās valstīs. 

Vērojām paraugstundas par formālo 
un neformālo izglītību, IKT un digitālo 
rīku izmantošanu mācību procesā 
kultūras mantojuma izpētē.

Iesaistījāmies interaktīvās nodarbībās, 
komandas darbā, dalījāmies ar savu 
pieredzi.

Kursos iegūtā pieredze motivē apgūt 
jaunās tehnoloģijas, pielietot tās 
mācību vidē un integrēt tās 
metodiskajās iestrādēs. Varētu 
izmantot dažādus informācijas 
komunikācijas rīkus un mācību 
platformas, piemēram, izveidojot 
elektroniskus mācību materiālus. 



Ina Turkina
kursi “Content and Language Integrated learning”,   ELC Brighton, Brighton & 
Hove, Lielbritānijā , no 2019.gada 14.aprīļa līdz 27.aprīlim.

Kursos ieguvu jaunu informāciju par inovatīvu 
CLIL metožu pielietojuma iespējām dažādām 
klašu grupām. 

Pilnveidoju stundas organizācijas un 
plānošanas prasmes atbilstoši mūsdienu 
prasībām. 

Detalizēti izskatījām CLIL metodes teorētiskos 
pamatus.

Kursu laikā iegūtās zināšanas pielietošu, kopā 
ar kolēģiem ieviešot CLIL pieejas un metodes 
mūsu skolas turpmākajā darbībā. 



Valda Zviedre
Kursi “ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”  
Agrupamento de Escolas Emidio Navarro Lisabonā, Portugālē, no 2019.gada 19.maija  līdz 
25.maijam.

Saskaņā ar kursu programmu lietoju Google rīkus klasē,
bezmaksas WEB rīkus klasē (Prezi, Voki, APPs, Virtual Tee,
Flipa Clip), iepazinos ar Moodle platformas rīkiem, iepazinos
ar tulkošanas programmu izveidošanu, lietošanu. Dalījāmies
pieredzē ar dažādu WEB rīku izmantošanu savās skolās.
Iepazināmies ar dažādām galda spēlēm, kas skolēnus vairāk
motivē darbam un notur uzmanību, māca veidot algoritmus.

Darbojāmies grupās, pāros, novērtējām iegūtās vērtības,
atbildot uz jautājumiem pasniedzēju sagatavotās anketās.
Tika organizēta ekskursija pa skolu, kuru vadīja skolēni.
Iepazināmies ar Nākotnes Klases nodrošinājumu un iespējām.

Kursu laikā iegūtās zināšanas un pieredze dos iespēju
dažādot mācību procesu, izmantojot brīvi pieejamos WEB
rīkus, nodrošinot interesantu, motivējošu mācību darbu
skolēniem.
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https://www.youtube.com/watch?v=MjTVRV3f2qs anatomija, cilvēka orgānu pētīšana (Virtual Tee)

https://www.youtube.com/watch?v=7AiEsiEoBq8 animāciju veidošana (Flipa Clip)

https://world-geography-games.com/ ģeogrāfija

https://quizizz.com/ dažādi priekšmeti

https://www.voki.com/ svešvalodu apguve

https://doodle.com/ profesionāla tiešsaistes plānošana

https://pixabay.com fotogrāfiju, videoklipu krājums

http://www.classtools.net/ spēļu, diagrammu izmantošana, izveide

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ mīklas, vārdu meklētājs, savu uzdevumu izveide, darba lapu printēšana

https://nearpod.com/ balsošana, sadarbība

https://get.plickers.com/ klases aptaujai

https://appinventor.mit.edu/explore/ lietojumprogrammu izveide, vizuālā programmēšana

https://www.youtube.com/watch?v=MjTVRV3f2qs
https://www.youtube.com/watch?v=7AiEsiEoBq8
https://world-geography-games.com/
https://quizizz.com/
https://www.voki.com/
https://doodle.com/
https://pixabay.com/
http://www.classtools.net/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://nearpod.com/
https://get.plickers.com/
https://appinventor.mit.edu/explore/


Valda Zviedre
https://appinventor.mit.edu/explore/

https://appinventor.mit.edu/explore/

