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jaunumi ģimnāzijas bibliotēkā



Vārdnīcas



Šis mācību līdzeklis būs noderīgs ikvienam,

kam svarīga kvalitatīva publiskā runa un tās

veidošanas principi, it īpaši topošajiem

sabiedrisko attiecību speciālistiem un

uzņēmējiem, kuriem savs uzņēmums jāpārstāv

publiskajā telpā. Grāmatu īpaši saistošu padara

tajā izmantotais materiāls - mūsdienu kultūra - ,

piem. Latvijā veiksmes jēdzienu spilgti iemieso

mūsdienu daiļliteratūra, pasaulē, piem.

Holivudas fenomens. Tieši spēlfilmas nereti ir

veiksmīgu un neveiksmīgu runu un runātāju

tēlu, prezentācijas knifu, uzmanības

piesaistīšanas paņēmienu, arī manipulācijas

prasmju avots. Grāmatas nodaļas ietver gan

teorētisko materiālu, gan uzdevumus, kurus

vēlams pildīt paralēli teorētiskā materiāla

apguvei.



Atjaunotajā izdevumā pievērsta uzmanība

valodas jautājumiem, kas aktuāli oficiālā,

lietišķā valodas lietojumā; praksē biežāk

novērotajām valodas kļūdām; valodas

pamatlikumu atkārtošanai un

iegaumēšanai. Izdevums ir rokasgrāmata

visiem, kam nepieciešama laba lietišķo

rakstu valodas prasme.



Mācību grāmatas un darba burtnīcas



Mācību līdzekļi vācu valodas apguvei



Spēles
"Manas komandas lomas" ir paredzēta, lai

efektivizētu un daudzveidotu komandas darba

aktivitātes. Tā ir balstīta uz Dž. Belbina lomu

teoriju, autore – organizāciju psiholoģe Edīte

Kalniņa.

Metodika var tikt izmantota atlasē, komandu

veidošanas un attīstības aktivitātēs. Skolotāji

metodiku var izmantot projektu nedēļās un c.

Metodiku var lietot arī individuāli, lai novērtētu

savas stiprās un vājās puses. Apgūstot un

izprotot komandas lomas, uzlabojas

komunikācija un sadarbība komandas ietvaros

un sasniegti augsti rezultāti.

Komplektā ietilpst:

• 63 kārtis ar apgalvojumiem,

• 9 kārtis ar lomu aprakstiem,

• 1 kārts ar instrukciju,

• komandas sesijas apraksts,

• kārts ar komandas lomu ikonām,

• komandas lomu aplis.



Metodiskais līdzeklis karjeras konsultēšanā

“Padod tālāk!” Kubs -metamais kauliņš

“Karjera”: vērsts uz jautājumu uzdošanu un

atbilžu meklēšanu par savas dzīves

nozīmīgām jomām. Uz kubiņa ir jautājumi no

"Karjeras kompasa", kuri akcentē 5 galvenās

karjeras vadības kompetences.

Šo kubu var pielietot pedagogiem un

psihologiem: klases audzināšanas un mācību

priekšmetu stundās; karjeras konsultēšanā

individuāli un gupās; lekcijās un nodarbībās

“ledus laušanai”; terapeitiskajās nodarbībās.

Sadzīvē: viesībās, korporatīvajos pasākumos

u.c.



Jaunajā spēļu krājumā "Tavi Ledlauži"

ietvertas četru veidu spēļu grupu apraksti-

• 30 spēles ledlauži,

• 20 spēles uzlādētāji jeb aktivizētāji,

• 15 komandu saliedēšanas un

• 15 atgriezeniskās saites gūšanas spēles.

Krājums domāts visiem, kuri strādā izglītības

jomā - pedagogiem, koučiem, jaunatnes lietu

speciālistiem, grupu treneriem, vadītājiem...

Mācīsimies spēlējot un spēlēsim mācoties!



Personības izaugsmes kārtis "52 pakāpieni

augšup’’ tā ir metode, kas caur praktiskiem

iknedēļas uzdevumiem ļauj virzīties uz mērķi

vieglāk, ātrāk, rotaļīgāk. Kartiņas iedrošina un

uzmundrina to lietotāju sasniegt savas virsotnes

četrās katram svarīgās sfērās- Pašattīstība.

Finanses. Veselība. Attiecības.

Personības izaugsmes kārtis "52 pakāpieni

augšup!" ir domāti pedagogiem, psihologiem,

grupu treneriem un katram indivīdam darbā ar

savu personīgo pašizaugsmi.

Katrai nedēļai– viena kartiņa, tātad viens

uzdevums, kas papildināts ar argumentiem un

sagaidāmajiem ieguvumiem. “52 pakāpieni

augšup” paver jaunas atziņas par savām domām,

uzvedību dažādās sadzīviskās situācijās, jo

mudina uz vieglu pašanalīzi.



Pasaku grāmata, kas māca dzīves gudrību.

Maziem un pavisam lieliem bērniem.

Par grāmatu

Dzīves skrējienā reizēm tik ļoti aizmirstam

apstāties un padomāt par svarīgo, reizēm

bērniem uz viņu neskaitāmajiem ‘kāpēc’

attraucam ar strupu ‘nezinu’ vai ‘izaugsi, tad

sapratīsi’. Apstājies! Palasi! Pasakās atradīsi

daudz tematu sarunām ar bērnu, vielu

pārdomām ar sevi. Grāmata noderēs gan

lasīšanai bērniem, gan pieaugušajiem, jo dzīves

gudrības ir līdzās, kamēr vien mēs dzīvojam!



Sarunu spēle «Turpinājums sekos» ir spēle, kas

veicina sarunu, sevis izziņu, citu cilvēku izziņu un

rosina domāt.

Spēles saturs balstās uz vairākām idejām: Kerolas

Dvekas (Carol Dweck) teoriju par domāšanu

(Mindset), kas veicina mūsu pilnveidi un potenciāla

realizēšanu, par laimi un laimīgu cilvēku, par

mērķtiecīgu sevis attīstīšanu un daudziem citām

idejām, kas liek aizdomāties par, iespējams,

neikdienišķām tēmām.

Mērķa grupas - ikviens, sākot ar skolas vecuma

bērniem. Teikumu saturs ir atšķirīgs, un

nepieciešamības gadījumā, var atlasīt tos teikumus,

kuri atbilst indivīdu grupai un mērķim. Izmantot var

individuāli un grupās.

Spēle sastāv no 75 nepabeigtu teikumu kārtīm un

dažām instrukciju kārtīm.

Spēles autores ir Ginta Salmiņa un Zane Veinberga.



Kasāmplakāts «Pasaules valsti»

Latvijas fizioģeogrāfiskā sienas karte

Citi mācību līdzekli


