Liepājas Diakonijas centrs
Projekts “SEMPRE”, Nr. #R008 Spēcināšanas apmācību programma
Seminārs
Liepājā, 2018. gada 25.-26. oktobrī
___________________________________________________________________________________

Liepājas Diakonijas centrs

Darba kārtība
Ceturtdien, 25. oktobrī
1. diena: Uzsvars uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas
reģionā.
Mērķi:
a) padziļināti iepazīt spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” (mācīšanās
darbībā) metodi;
b) dalīties ar savu pieredzi ar konkrētām aktivitātēm un apspriest to ar visu
grupu.
10.00 Iepazīšanās, ievads, kafija un tēja.
10.30 – 11.00 Spēcināšanas koncepcija un “Action Learning” metode
11.00 – 13.00 Atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citi
dalībnieki dalās ar savām aktivitātēm, pieredzi un/ vai
mikroprojektiem
(Bārta / Durbe / Grobiņa / Liepāja / Rucava/ Priekule)
13.00: Pusdienas
13.45 – 14.45 Turpinājums – dalīšanās pieredzē
14.45 - 15.45 Darbs grupās – ievads; jaunu problēmu apzināšana un
aktivitāšu plānošana, sadalot dažādas lomas (vadītājs,
ziņotājs, novērotājs)
15.45 – 16.30 Grupu darbu un novērotāju ziņojumi.
Sagatavošanās darbi trešajām apmācībām par “Action
Learning”.
16.30-17.00 Atgriezeniskā saite (kafija, tēja)
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Liepājas Diakonijas centrs

Darba kārtība
Piektdien, 26. oktobrī
2. diena: Uzsvars uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā.
Mērķi:
a) padziļināti iepazīt spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” (mācīšanās
darbībā) metodi;
b) dalīties ar savu pieredzi ar konkrētām aktivitātēm un apspriest to ar visu
grupu.
10.00: Iepazīšanās, ievads, kafija un tēja
10.30 – 11.30: Spēcināšanas koncepcija un “Action Learning” (mācīšanās
darbībā) metode
- Kas ir palicis prātā no pagājušās reizes, kas likās svarīgi?
- Dalīšanās: Kā es izprotu spēcināšanu un “Action Learning”?
11.30 – 13.00

Sociālo pakalpojumu sniedzēji no dažādām iestādēm un
vietām un citi dalībnieki dalās ar aktivitātēm

13.00 – 13.45 Pusdienas
14.45 - 15.45

Turpinājums – dalīšanās pieredzē
Darbs grupās – ievads; jaunu problēmu apzināšana un
aktivitāšu plānošana, sadalot dažādas lomas (vadītājs,
ziņotājs, novērotājs)

15.45 – 16.30 Grupu darbu un novērotāju ziņojumi.
Sagatavošanās darbi trešajām apmācībām par “Action
Learning”.
16.30-17.00 Atgriezeniskā saite (kafija, tēja)

