
 

 

 

 

Cēsu Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs sadarbībā ar  

  un   „Ideju un inovāciju institūtu”,  

Daugavpils Universitati 

 organizē semināru       

Klašu audzinātājiem, direktoru vietniekiem, mācību 

priekšmetu skolotājiem, interesentiem 

 

 „Zaļās un ilgtspējīgās iniciatīvas izpratne un ideju radīšana  

audzināšanas un mācību procesā” 

2021.gada 18.oktobrī   plkst.10.00 – 16.30 

Klausītāji saņems 6 stundu apliecību, kas derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas. 

Seminārs tiek organizēts, saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Cēsu novada domes un  Cēsu Valsts ģimnāzijas 

vienošanos Nr.2-2e/21/234 par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides organizēšanai. 

 

10.00 – 11.30 

un 

12.00 – 13.30 

 

 

 

„Vides izglītība globālo krīžu un zaļo solījumu laikā” 

Ph.D. Inga Belousa 

 

13.30 – 15.00 

 

Pārtraukums 

 

15.00  -  16.30 

 

„ Ideju fitness: radošuma uzlāde un izlāde” 

PhD. Elīna Miķelsone 

 

Pieslēdzoties semināram, katrs dalībnieks/ce reģistrējas chat, norādot arī izglītības iestādi. 

Pēc semināra tiks nosūtīta AS anketa, kurā lūdzam atbildēt uz dažiem jautājumiem.  

Apliecības tiks nosūtītas gan elektroniski, gan pēc klausītāju pieprasījuma 

tās varēs saņemt papīra formātā. 



 

 

 

 

Plkst. 10.00 – 11.30 

 un    12.00 – 13.30 

„Vides izglītība globālo krīžu un zaļo solījumu laikā” 

     Inga Belousa  

 Izglītības ilgtspējīgai attīstībai un atbildīga patēriņa eksperte biedrībā “Zaļā brīvība” 

Globālās izglītības koordinatore biedrībā “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” 

Maģistra un doktora grādi iegūti Fordham Universitātē, Ņujorka, ASV. Mācībspēks Daugavpils 

Universitātē un LU. Darbojusies kā nacionālā koordinatore vairākos starptautiskos projektos. Daudzu 

zinātnisko publikāciju autore. Aktīvi darbojusies daudzos ERASMUS projektos.Sistemātiski uzstājas 

zinātniskās konferencēs, semināros. Vadījusi un darbojusis kā eksperta daudzos starptautiskos un valsts 

līmeņa pasākumos un pētījumos. Izstrādājusi vairākām augstskolām 6 studiju kursus. Vadījusi 

promocijas darbus Daugavpils Universitātē. Apbalvota ar vairākiem Atzinības rakstiem par ieguldījumu 

DU attīstībā, ieguldījumu zinātniskajā un akadēmiskajā darbā un par radošu sadarbību skolotāju 

izglītībā.  

 

Globālās problēmas, ar ko saskaramies arī izglītības jomā, tostarp klimata pārmaiņas, dabas 

resursu izsīkšana, bioloģiskās daudzveidības mazināšanās, piesārņojums, konflikti, migrācija, 

nevienlīdzība un spriedze, ir izaicinājumi, kuru risināšanā liela loma ir vides izglītībai. Pilsoniskā 

līdzdalība, aktīva rīcība, atbildība par ilgtspējīgu attīstību vietējā kopienā, valstī un pasaulē 

raksturo mūsdienīgu vides izglītību. Programma integrē ilgtspējīgas attīstības tematiku mācību 

saturā un audzināšanas darbā, ļauj pedagogiem padziļināt izpratni par vides izglītības potenciālu 

globālo problēmjautājumu risināšanā un sabiedrības izpratnes veicināšanā.            

 



 

 

Plkst. 15.00 - 16.30 

„Ideju fitness: radošuma uzlāde un izlāde” 

  Elīna Miķelsone:   

Zinātņu doktors, MBA, PostDoc. Inovāciju un ideju vadības lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju 

institūts valdes priekšsēdētāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- 

akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Patstāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu 

universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus 

zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par 

inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan 

jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un 

radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, RSU, RISEBA, BA, BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. 

Paralēli No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ''Ideju 

fitness'' apguvuši dažādi uzņēmumi - Tet, TELE2, Cēsu alus, Evolution Gaming, CircleK u.c. Ar patiesu prieku 

darbojas RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā 

konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī 

kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos - Horizon2020, EstLat u.c. Šobrīd realizē PostDoc 

projektu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības 

atbalsts” projekta ietvaros - „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670 

Moto - 3 ‘’I’’ spēka izmantošana – IDEJU, IESPĒJU UN IZAICINĀJUMU! 

 

Tēma Ieguvums 

1.1. Kas ir radošums? Vai ikviens cilvēks var 

būt radošs? 

Katrs dalībnieks apzina savas stiprās puses, 

lomu, nozīmi inovācijas procesā. Ekspress 

loterija ar Velcro palīdzību. 

1.2. ''Violeto govju selekcija'' jeb kā radīt 

pārsteidzošas idejas 

Radīta izpratne par mūsdienīgiem 

pamatprincipiem, kā radīt pārsteidzošas idejas. 

Iepazīti konkrēti piemēri, kas ļauj atraisīt 

radošumu. 

1.3. Praktiskā sesija, izmantojot radošās 

domāšanas metodes un  digitālos rīkus 

Kombināciju ķīmijā grupās tiek radītas ''Violeto 

govju'' idejas, izmantojot dažādas radošās 

domāšanas tehnikas MIRO vidē, to papildinot ar 

Digitālo ideju laimes ratu, Nejaušo stimulu 

rīkiem interneta vidē, Digitālo avatāru izveidi 

u.c. 

 

Programmu sagatavoja: Mg.paed. Dace Baltiņa 

                                        CVĢ direktora vietnieks metodiskajā darbā 

        dacebaltina@inbox.lv 

http://1.1.1.2/VIAA/4/20/670

