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Pakļautība Projektu vadītāja (-s) (izglītības jomā)
Aizvietojamība

Kompetence Izglītība: augstākā  izglītība,  atsevišķos  gadījumos  –  profesionālā  vidējā
izglītība. 
Valodas zināšanas: latviešu, angļu, krievu – sarunvalodas līmenī.  
Darba  pieredze:  iepriekšēja  darba  pieredze  sporta  nodarbību  vadīšanā
bērniem un pieaugušajiem. 

Funkcionālās 
prasības

Darbības sfēra: 
- VSIA Rīgas cirka skolas fiziskās sagatavotības nodarbību vadīšana;

Zināšanas: 
- cirka (vai konkrētās disciplīnas) mākslā un pedagoģijā, 
- savas profesionālās darbības izvērtēšanā,
- izglītības procesu menedžmentā,
- par darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principiem un

lietošanas noteikumiem,
- par darba drošības normām,
- pirmās palīdzības sniegšanā.

Prasmes: 
- veidot un uzturēt drošu fizisko un emocionālo mācību vidi,
- attīstīt pedagoģijas rīkus un prakses atbilstoši izvirzītajiem mācību 

mērķiem un spēt tos pielāgot dažādām situācijām,
- atbalstīt audzēkņu personīgo un sociālo izaugsmi,
- komunicēt ar plašu auditoriju, izvēloties piemērotus rīkus, 
- lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
- ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un

klienta  fiziskai  sagatavotībai,  veselības  stāvoklim  un  vēlmēm
atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā,

- organizatoriskās un komunikācijas prasmes,
- spēja ātri reaģēt problēmsituācijās.

Amata 
pienākumi

1. Mācīšana:
- plāno treniņu programmu dažādām grupām,
- veido treniņu programmu, lai sasniegtu izvirzītos pedagoģiskos 

mērķus,
- pasniedz cirka mākslu pedagoģiskā kontekstā,
- vada fiziskās sagatavotības treniņus savai disciplīnai,
- izvērtē nodarbības,
- izvērtē audzēkņu progresu,
- sagatavo un rūpējas par nodarbību materiālo bāzi,
- praktizē cirka disciplīnu,
2. Mācīšanās procesa organizēšana:
- komunicē ar audzēkņiem un viņu ģimenēm,
- skaidri komunicē par nodarbību saturu,
- kontrolē audzēkņu apmeklējumu,
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- iedrošina audzēkņus un dalās ar viņiem savos novērojumos,
- risina iespējamos konfliktus grupā,
- vada iesildīšanos, komandas veidošanas spēles, aktivizēšanas spēles 

un atsildīšanos,
- veido drošu vidi nodarbībās, 
- nosaka robežas un nodrošina to ievērošanu,
- risina negadījumus.
3. Izmanto cirku kā sociālu rīku:
- apzinās sociālo kontekstu, kurā darbojas pedagoģiskā programma,
- analizē audzēkņu vajadzības plašākā kontekstā,
- izvērtē un izvirza audzēkņiem piemērotus pedagoģiskos mērķus,
- sadarbojas ar citām pedagoģiskām vai sociālām organizācijām.

Tiesības - Pilnveidot  savas   zināšanas  jaunatnes  cirka  un  sociālā  cirka
pedagoģijā,

- sniegt vadībai priekšlikumus darbības uzlabošanai,
- pieprasīt darbam nepieciešamo informāciju un aprīkojumu.

Atbildība - Par darba pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi,
- par paša pieņemtajiem lēmumiem,
- par LR normatīvo aktu ievērošanu. 


