
 
 

 
LSA dalība projektā „Izglītības programmas supervīzijā un metožu krājums“ 
(„Supervision Training Programe Curriculum and Toolkit“) 
 
 
Starptautiskais supervīzijas un koučinga institūts (International Supervision and 
Coaching Institute – ISCI, www.isci.ee) no Igaunijas ir vadošais partneris 
NORDPLUS Adult programmas līdzfinansētajā projektā „Supervision Training 
Programe Curriculum and Toolkit“, kurā līdzdarbojamies mēs – LSA, un 
Lillehammeres Universitātes koledža (Norvēģija) pārstāvji.  
 
Projekta mērķis ir izstrādāt:  

1) supervīzijas metožu krājumu,  
2) mācību programmas supervīzijā Igaunijā un Latvijā ,  
3) multikulturāli sensitīvu mācību programmu supervīzijā Norvēģijā . 

 
Nozīmīgs ieguvums visiem projekta dalībniekiem ir pieredzes apmaiņas iespēja, 
kas saistīta ar supervizora lomas un supervīzijas procesa izpratni, jaunu 
supervizoru sagatavošanu, mācību programmu saturu, mācību procesu un 
metodēm.  
 
Pirmais projekta seminārs notika Rīgā 2013.gada 24.-25. augustā, kad dalībnieki 
pirmo reizi iepazinās klātienē, vienojās par projekta mērķi, vīziju un misiju, 
definēja, kāds tad ir labs supervizors un kādi ir laba mācību procesa kritēriji, lai 
sagatavotu lieliskus supervizorus.  
 
Seminārā 2013.gada 19.-20. novembrī Tallinā norvēģu kolēģi vadīja grupas 
supervīziju refleksijai par pieredzi un izaicinājumiem, kas saistīti ar supervizoru 
mācību programmas uzsākšanu. Apguvām metodi kritisko gadījumu (critical 
incidents) analīzei un attīstības mērķu izvirzīšanai, un uzzinājām [NODERĪGI!!!], 
ka dažādas grupas supervīzijas metodes ir apkopotas krājumā  „Supervisor’s 
and Coach’s Manual for Work with Multicultural Groups“, kuru meklējiet 
adresē  http://www.escme.eu/downloads/Booklet.pdf  
 
Pavisam projektā paredzēti 7 darba semināri, video filmas izstrāde supervīzijas 
metožu apguvei, kā arī mārketinga un informēšanas pasākumi katrā valstī. 
Projekta īstenošanas laiks:  03-Jūn-2013 - 01-Feb-2015 
 

http://www.escme.eu/downloads/Booklet.pdf


 
 

LSA ieguvumi no dalības šajā projektā ir pieredze izglītības programmu izstrādē 
supervīzijā, supervīzijas metodes un mācīšanas metodes, finanšu līdzekļi 
supevīzijas popularizēšanai un citām aktivitātēm. 
 
Projekta dalībnieki: 
 
Igaunija 
Piret Bristol – projekta  piret.bristol@isci.ee  
vadītāja 
Triin Vana   triin.vana@isci.ee 
Mari Saari   mari.saari@isci.ee 
Signe Vesso   signe.vesso@isci.ee 
Kaupo Saue   kaupo.saue@isci.ee 
Sigrid Melts   sigrid.melts@isci.ee 
 
Norvēģija 
Anne Marie Aubert  anne-marie.aubert@hil.no 
Mårten Kae Paulsen  maarten.kae.paulsen@hil.no 
 
Latvija 
Evija Apine – projekta  apine.evija@gmail.com  
koordinatore 
Inese Stankus-Viša  inese.stankusvisa@gmail.com 
Kristīne Martinsone  k.martinsone@gmail.com 
Andris Dieviņš   andris@ambertraining.lv 
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