
SEMINĀRS DAMBRETES PEDAGOGIEM 

 

„Kognitīvo spēju pielietošanu  

bērnu un jauniešu apmācības procesā ”  

 A programma (7 st.)  
 

Kad:    30.nov.2019 (sestdiena) 

 

Kur:   Rija VEF Hotel, Brīvības gatve 199C, Rīga, (bijušais Days Hotel) 

zāle - Rīga, pirmajā stāvā. https://www.rijahotels.com/lv/viesnicas/rija-vef-hotel  

 

Cikos: 
 Ierašanās    plkst. 10:45 – 11:00 

 Semināra atklāšana   plkst. 11:00 

Lektors Gundars Kuklis  plkst. 11:00 - 13:15 

 Kafijas pauze   plkst. 13:15 - 13:45 

 Lektors Edmunds Vanags plkst. 13:45 – 16:00, un sertifikātu izsniegšana. 

 

Semināra mērķis: Sniegt zināšanas par kognitīvo spēju pielietošanu bērnu un jauniešu dambretes 

apmācības procesā. 

Lektors Tēmas St. 

1. Gundars Kuklis - bērnu ārsts, ģimenes ārsts, Ventspils izglītības pārvaldes skolu 

ārsts, pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē, veselības mācības skolotājs, lektors 

Latvijas skolās un dažādās auditorijās 19 gadu garumā. 

3.5 st. 

Kā labāk saprast un sadarboties ar jaunības pasauli? 

Jaunība nav pieaugušo pasaules kopija, tai ir savas likumsakarības un, tās zinot, var sekmīgi 

sadarboties, labāk tiek uztverta un apgūta sniegtā informācija. 
 

2. Edmunds Vanags - Latvijas universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātes, Pedagoģijas un psiholoģijas nodaļas lektors. 
3.5 st. 

Kā darbojas prāts kognitīvo zinātņu skatījumā. 

Jaunākās zinātniskās atziņas par to, kā darbojas cilvēka uzmanības, atmiņas, uztveres un 

domāšanas procesi. Pētījumi par prāta jeb kognitīvajiem procesiem, kas ļauj labāk saprast, kā 

cilvēks vislabāk iemācās un spēj risināt netipiskas problēma. 

 

Pieteikšanās dalībai līdz š. g. 15. novembrim,  

elektroniski aizpildot anketu: http://ok.dambrete.org/s2019  
 

ja nepieciešams rēķins, lai veiktu dalības maksu, anketā norādīt maksātāja rekvizītus. 

Dalībnieks tiek uzņemts, pēc dalības apmaksas saņemšanas federācijas kontā, termiņš 25. novembris. 

Semināra dalībnieki semināra noslēgumā saņems 7 stundu A programmas sertifikātu. 

Dalības maksa: 28,00 EUR (ar pārskaitījumu).  Neierašanās gadījumā nauda netiek atmaksāta. 

Dalības maksas pārskaitījumu veikt uz federācijas kontu: 

Biedrība „Latvijas Dambrete federācija” 

Reģ Nr. 40008022773        

Jur. adrese: Biķernieku 24a-1, Rīga, LV-1006 

A/S SWEDBANK IBAN: LV83HABA0551003975911 

Maksājuma mērķis: Seminārs 2019 (vārds uzvārds)* 

* ja maksātājs ir iestāde, tad mērķī lūdzu norādiet arī semināra personas vārdu un uzvārdu. 

Semināra atbildīgā persona: Vitauts Budreika, 29807397, vitauts@dambrete.org 

https://www.rijahotels.com/lv/viesnicas/rija-vef-hotel
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