
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  

izglītības iestāžu pedagogu 

METODISKĀ  DIENA 

RADOŠUMS. IEDVESMA. PROFESIONALITĀTE. 
Tukuma Raiņa ģimnāzija, 24.10.2017. 

9.30-10.00 

Dalībnieku reģistrācija, reģistrēšanās darbam grupās 

10.00 – 10.15  zālē 
Metodiskās dienas atklāšana  

Normunds Rečs – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs 

Sigita Kūla – Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore 

10.15 – 11.30 zālē 
Lekcija 

11.40 – 13.10 
Darba grupas (reģistrēšanās norises dienā, reģistrējoties pasākumam): 

1. „ Karnevāls Venēcijā”  

 
(Mg.psych. 

Andžela Grūbe,  

Tumes vidusskola, Engures vidusskola, Džūkstes 

pamatskola 

Psihologs) 

Karnevāls, Venēcija – šie jēdzieni sevī iemieso misticismu, jutekliskumu, iespēju atklāt savus 

iekšējo resursu pērles un dimantus, iespēju atrast un piedzīvot savas cilts/karalistes enerģiju. 

Karnevāla noskaņas Venēcijā ir romantisma, lepnuma, aristokrātiskuma pārpilnas un tieši 

tādas, kas tā vien rosina apgūt mūsu slepenos resursus. 

Maskas – zem tām varam atvērt un atrast savas apslēpās vēlmes, resursus un piedzīvot tās 

savas šķautnes, kuras piemirsušās, zudušas, maz izmantotas.  Kuras tā vien gaida savu 

iznācienu uz sarkanā paklāja.  

Karnevāls ir iespēja lietot savu personīgo masku, ļaujot sevi piedzīvot vēl nebijušā kvalitātē. 

2. Mākslu metožu un tehniku 

izmantošana vispārizglītojošajā 

skolā. 

 
(Mg.paed., Mg.veselības aprūpē 
Dace Lāce,  

Engures vidusskola) 

Darba grupas mērķis: 

Iepazīt mūzikas terapijas iespējas, aktīvi līdzdarboties un diskutēt par darbu ar bērniem, kuriem 

ir mācīšanās traucējumi. 

3. Dzīves pieredzē balstīta savu 

profesionālo vērtību izpēte 

 
(Mg.psych.  

Katrīne Dzene 

Pūres pamatskola) 

Nodarbībā ielūkosimies savā dzīves pieredzē, izvērtēsim tās lomu un ietekmi mūsu ikdienā 

šodien 

4. Apzinātība- dāvana sev! 
 

(Mg.Psych,   

Laila Majore: Tukuma pirmsskolas izglītības 

iestāde „Taurenītis” psiholoģe pedagoģe,  

grāmatas „Apzinātība - jēdziens, pielietojums un 

aptauja” līdzautore, lektore) 

Grupas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar apzinātības praksi kā lielisku resursu ikdienai.   

Apzinātība (Mindfulness) ir uzmanības pievēršana ar nolūku pašreizējā brīdī bez vērtēšanas. 

Apzinātības  prakse attīsta spēju būt klātesošam tagadnes brīdī ar atvērtu un pieņemošu 

attieksmi.  Apzinātība paredz domāšanas ieradumu maiņu, palīdz mainīt priekšstatus, „sakārto” 

domas, ceļ pašapziņas izjūtu, mazina stresu. 

Apzinātības metode ir unikāla ar to, ka nav nepieciešamība praktizēt vairākas stundas dienā, 

nedēļā utm. Zinātnieki ir izpētījuši, ka dzīves kvalitāti uzlabo pat 2 prakses minūtes dienā, 

praktizējot diendienā. Praktizēt var stāvot, skrienot, pirms iemigšanas, tīrot zobus utm. 

Metodika - apzinātības vingrinājumi, apzinātības meditācija, pašrefleksija, atgriezeniskā saite. 

5. Stresa pārvaldīšanas stratēģijas. 

 
(Mg.psych.  

Maruta Kurmahere 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas  

izglītības psihologs) 

Izglītojoši – praktiska nodarbība par stresa mazināšanas tehnikām un emocionālās spriedzes 

noņemšanas iespējām. 

6. Pazudušā laika sindroms 

 
(Mg.psych. 

Zinta Linde 

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola) 

Pirmdiena...piektdiena, pirmdiena...Līgo svētki...tūlīt Ziemassvētki, tikko kā bija jau gadu 

mija...Visa kā kļūst aizvien vairāk, bet laika - aizvien mazāk. Vai iespējams un kā šajā straujajā 

laikmetā dzīvot lēnāk, lai izbaudītu dzīves notikumus? Cilvēki piedzīvo raizes un nemieru, ka 

nav paspēts pietiekami daudz un daudz kas nokavēts. Kāpēc savu norietu piedzīvo Pozitīvās 

domāšanas teorija, bet "uzvaras gājienu" uzsāk Apzinātības teorija. 

7. Ceļojums caur četrām 

dimensijām 

 
(Mg.psych 
Inese Granta 
Dzirciema internātpamatskola) 

Praktiska nodarbība, kuras laikā tiks sniegta iespēja iepazīties ar četrām dimensijām un iepazīt 

sevi caur katru no tām 

13.10 – 14.00 
Pusdienas, kafijas pauze 

14.00-15.30 
Darba grupas (1.-6.) 

15.30 – 16.00. 
Noslēgums, izvērtējums,  

diskusijas, individuālās sarunas 

 


