
 

 

 

 

10. konference - praktisks seminārs pedagogiem 

 „VIDZEMES AUGSTSKOLA: SADARBĪBAS PARTNERIS IZGLĪTĪBĀ” 

2019. GADA 25. OKTORBĪ 

 

APAKŠTĒMA  “KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ UN PĒTNIECISKAIS DARBS SKOLĀS” 

PROGRAMMA 

Konferenču zāle (C129), Cēsu iela 4, Valmiera 

 

08:30 – 10:00 REĢISTRĒŠANĀS 

09:00 - 10:00 RĪTA KAFIJA 

10:00 – 10:15 
Konferences atklāšana 

Uzruna 

 

10:00 – 10:15 GATIS KRŪMIŅŠ Dr.hist., Vidzemes Augstskolas rektors 

 

10:15 – 10:55 

ZANE OLIŅA PhD, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja 

 

Pilnveidotā mācību satura un pieejas akcenti. Skolēna patstāvīgais darbs vidējās 

izglītības pakāpē. 

10:55 – 11:35 

ILGA KUŠNERE Mg.paed., Organizācijas LPMC, Mūžizglītības un kultūras 

institūta “VITAE” lektore 

 

Pedagogu izglītošanās un pašattīstība – 21. gadsimta izglītības pamats 

11:35 – 12:35 

ZACHARY JAMES MCDOWELL PhD, As. Prof. University of Illinois at Chicago 

 

Combatting Disinformation and Creating a Better World with Wikipedia 

 

*tiks nodrošināta tulkošana 

12:35 – 13:15 

ILGVARS ĀBOLS Mg.geogr., Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju 

virziena direktors, lektors 

 

Skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu problēmas un aktualitātes 

13:15 – 14:00 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS (C 229 un C301) 

 

14:00 – 14:30 

 

Brīvais laiks, došanās uz praktisko semināru norises vietām Cēsu iela 4, 

Tērbatas iela 10 
 

14:30 – 16:00 
 

Praktiskie semināri I (pēc iepriekšējas pieteikšanās) 

 

16:30 – 18:00 
 

Praktiskie semināri II (pēc iepriekšējas pieteikšanās) 

 

 

 

 



 

 

PRAKTISKIE SEMINĀRI I 

14:30 - 16:00 

Cēsu iela 4  un Tērbatas iela 10, Valmiera 
 

 

Telpa Lektors Semināra tēma/īss saturisks ieskats 

14:30-16:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T123+T124 

ILGA KUŠNERE 

Mg.paed., 

Organizācijas 

LPMC, 

Mūžizglītības un 

kultūras institūta 

“VITAE” lektore 

 

“Emociju, domu un darbības mijsakarības pedagoģiskajā 

procesā” 

Emociju pētnieks K. Izards atzīst, ka “ emocijas rada domas, bet 

domas pārvēršas darbībā”.  Īstenojot kompetenču pieeju izglītībā,  

skolotājiem būs iespēja  rast atbildes uz trim jautājumiem: 

 Teorētisks ieskats – “ Kā piedzīvotās emocijas ietekmē cilvēka 

dzīvi ilgtermiņā?” 

 Pedagoģiskā pieredze - “ Kad? Kā? Kāpēc mācību stundā  bērnam 

palīdzēt apzināties un izdzīvot emocijas?” 

 Metodisks atbalsts - “ Kā pedagoģiskajā procesā pieredzēt  

emociju, domu  un praktiskas darbības rezultātu?” 

Mērķgrupa: Vispārizglītojošo skolu pedagogi, skolvadības 

pārstāvji 

 

14:30-16:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T203 

ARMANDS 

LĪCĪTIS 

Mg.paed.,Mg.psych., 

Jēkabpils 

Agrobiznesa 

koledžas pedagogs 

 

 

“Darba vidē balstītas mācības = kompetenču transformācija” 

Tiks apskatītas kompetences - Zināšanas, Prasmes un Attieksme & 

Vērtības un to mijiedarbība un transformācija darba vidē balstītās 

mācībās. Kāda nozīme ir šīm kompetencēm darba vidē balstītās 

mācībās. Šo kompetenču integrācija uzņēmumos. Komunikācija, 

līdzdarbība un sadarbība ar uzņēmumu prakšu vadītājiem kompetenču 

apgūšanā uzņēmumos. 

Mērķgrupa: Profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, 

direktoru vietnieki, direktori, uzņēmumu prakšu vadītāji. Visi 

interesenti saistībā ar DVB mācībām 

 

14:30-16:00 

CĒSU IELA 4, 

C309 

ZACHARY 

JAMES 

MCDOWELL 

PhD, As. Prof. 

University of Illinois 

at Chicago 

 

 

“Pedagogical tools for teaching information literacy, knowledge 

production, and collaboration by the use of Wikipedia” * 

Using Wikipedia in the classroom rethinks how traditional 

information literacy can be taught using the largest and most 

accessible repository of knowledge on the web, engaging students in 

"experiential epistemology" students will learn through engaging 

issues of information validity and learning to read information for 

verifiability and neutrality. This workshop will cover how Wikipedia 

works, how it functions from a technical and social network with a 

mission, how this technical and social system helps to combat fake 

news and disinformation, and how to get themselves and/or their 

classes involved. 

Mērķgrupa: Pedagogi 

*tulkošana netiks nodrošināta 

 

 



 

 

14:30-16:00 

CĒSU IELA 4, 

C230 

INESE PAIDERE 

Bc.philol., Mg.oec., 

Balvu Valsts 

Ģimnāzijas direktore 

“Pašvadības prasmju izmantošana kompetencēs balstītā 

audzināšanas procesā” 

Pēdējo piecu gadu pētījumi uzsver būtiskas transformācijas 

21.gadsimta audzināšanas procesā ģimenē, kur notiek pāreja no bērna 

paklausības uz bērna un pieaugušā sadarbību. Aktuāls kļūst jautājums 

par bērncentrētu izglītības procesu, kurā bērns ir aktīvs dalībnieks, 

kurš mācību un audzināšanas procesā apgūst spēju reflektēt par savu 

uzvedību un mācīšanās procesu. Priekšplānā izvirzās pašaudzināšanas 

nozīme, paradumu apguve un rakstura izglītība. Lai sasniegtu vēlamo 

rezultātu, bieži vien audzināšanas kā ieradumu veidošanā tiek 

aktualizēts personiskās līderības jautājumu kopums jeb spēja un 

prasme vadīt sevi, savas emocijas, uzvedību. Saskaņā ar Hatija 

pētījumiem nav cita veiksmīgāka instrumenta kā pedagoga spēja un 

ticība izglītojamā gatavībai īstenot un sasniegt viņa mācīšanās mērķus 

jeb augstas gaidas attiecībā pret izglītojamo. Lai nodrošinātu 

pašvadības prasmju izmantošanu stundās, skolotājiem audzināšanas 

process jāvada ar pārliecību, aizrautību un atbildību. Semināra laikā 

tiks atklātas praktiskas metodes pašvadīta audzināšanas procesa 

īstenošanai skolās un rakstura pilnveidei. 

Mērķgrupa: Klašu audzinātāji, skolotāji. 

14:30-16:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T121+T122 

ANŽELA 

JURĀNE-

BRĒMANE 

Dr. paed. Vidzemes 

Augstskolas docente, 

Izglītības un zinātnes 

ministrija vecākā 

eksperte 

“Skolotājs – SZPD vadītājs. Ko tagad darīt?” 

Praktiski darbojoties un reflektējot pieredzi, būs iespēja apzināties, 

kā veiksmīgāk un rezultatīvāk vadīt skolēnu zinātniskās pētniecības 

darbu izveidi. 

Mērķgrupa: Skolotāji, kuri vada vai plāno vadīt SZPD 

14:30-16:00 

CĒSU IELA 4, 

C217 

AGITA ŠMITIŅA 

Dr.sc.admin. 

Vidzemes 

Augstskolas docente 

“Spēļošanas elementu izmantošana radošuma, sadarbības un 

komunikācijas prasmju attīstībā jauniešiem” 

Spēlējoties mācīties- sadarboties, sarunāties, strādāt komandā, 

plānot laiku un dzīvi, apzināties vērtības. Spēļošanas elementu 

izmantošana izglītības procesā kļūst arvien populārāka un biežāka- 

izmantojot spēles, ar jauniešiem var runāt par emocijām, vērtībām, 

karjeru, ģimeni, dzīvi. Seminārā dalībniekiem būs iespēja izspēlēt 

dažādas komunikāciju, emociju un vērtību spēles, kuras ļoti dažādos 

veidos var pielietot darbā ar pusaudžiem un jauniešiem 

Mērķgrupa: Pedagogi 

14:30-16:00 

CĒSU IELA 4, 

C311 

SKAIDRĪTE 

GŪTMANE 

Dr.philol., Latvijas 

Kristīgās akadēmijas 

rektore 

“Pusaudža identitātes plastiskums: ko ar to darīt?” 

Lekcija balstīta patristiskās antropoloģijas izpratnē par cilvēku un 

kāpēc ir svarīgi audzināšanas procesā nodrošināt balansu starp 

normatīvo un noturīgo pusi personībā un plastisko jeb mainīgo. 

Mērķgrupa: Pedagogi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRAKTISKIE SEMINĀRI II 

16:30-18:00 

Cēsu iela 4  un Tērbatas iela 10, Valmiera 
 

 

Telpa Lektors Semināra tēma/īss saturisks ieskats 

16:30-18:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T123+T124 

ILGA KUŠNERE 

Mg.paed., 

Organizācijas LPMC, 

Mūžizglītības un 

kultūras institūta 

“VITAE” lektore 

“Emociju, domu un darbības mijsakarības pedagoģiskajā 

procesā” 

Emociju pētnieks K. Izards atzīst, ka “ emocijas rada domas, 

bet domas pārvēršas darbībā”.  Īstenojot kompetenču pieeju 

izglītībā,  skolotājiem būs iespēja  rast atbildes uz trim 

jautājumiem: 

 Teorētisks ieskats – “ Kā piedzīvotās emocijas ietekmē 

cilvēka dzīvi ilgtermiņā?” 

 Pedagoģiskā pieredze - “ Kad? Kā? Kāpēc mācību stundā  

bērnam palīdzēt apzināties un izdzīvot emocijas?” 

 Metodisks atbalsts - “ Kā pedagoģiskajā procesā pieredzēt  

emociju, domu  un praktiskas darbības rezultātu?” 

Mērķgrupa: Vispārizglītojošo skolu pedagogi, skolvadības 

pārstāvji 

16:30-18:00 

CĒSU IELA 4, C311 

GUNTIS DIŠLERS 

Mg.theol., Mg. 

philol., Latvijas 

Kristīgās akadēmijas 

docents 

“Neratīvā terapija skolu pedagogu dialogā ar audzēkņiem kā 

instruments kompetenču izglītības efektivitātei” 
Lekcija iepazīstina ar NT metodi, galvenajiem jēdzieniem un 

demonstrē metodes izmantošanas iespējas darbā ar cilvēkiem. 

Mērķgrupa: Pedagogi 

16:30-18:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T121+T122 

ANDA 

GAITNIECE-

PUTĀNE 

Dr.psych., 

Latvijas Universitātes 

docente, psiholoģe, 

supervizore, koučs 

“Vai tavs domāšanas veids tev palīdz vai traucē?” 

Vai mēs paši ar savu domāšanu palīdzam sev būt efektīviem, 

radošiem, pārliecinātiem? Un vai spējam palīdzēt tādiem būt 

mūsu skolēniem? Mēs varam iemācīties dažādas inovatīvas 

tehnoloģijas, risinājumus un rīkus, bet, ja mūsu prātā valda 

nepārliecinātība, šaubas, trauksme, tad rezultāts nebūs 

pārliecinošs vai arī tas prasīsi daudz vairāk spēka, nekā 

nepieciešams. 

Seminārā būs iespēja reflektēt par saviem domāšanas modeļiem, 

tai skaitā “domāšanas grābekļiem” un apzināt veidus, kā ar tiem 

strādāt. Dalībnieki iegūs praktiskus rīkus, ko varēs tālāk nodot 

arī saviem skolēniem. 

Mērķgrupa: Pedagogiem un izglītības darbiniekiem 

16:30-18:00 

CĒSU IELA 4, C230 

JUTA BIRZNIECE 

Mg.paed.,  

AGNIS 

TIMERMANIS 

Bc.paed., 

Draudzīgā 

Aicinājuma Liepājas 

pilsētas 5.vidusskolas 

skolotāji 

“Precīza pētnieciskā darba temata formulējums – pamats 

sekmīgai darba veikšanai” 

Kā nokļūt līdz konkrētai un aktuālai pētījuma tēmai, kas rada 

pamatu tālākam darbam, mērķu un uzdevumu formulējumiem, 

pētījuma metožu izvēlei. 

Mērķgrupa: Vispārizglītojošo skolu pedagogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16:30-18:00 

CĒSU IELA 4, C309 

 

AGITA ŠMITIŅA 

Dr.sc.admin. 

Vidzemes 

Augstskolas docente 

“Karjeras mīti mūsdienu realitātē” 

Ar interaktīvu uzdevumu palīdzību pedagogi tiks rosināti apzināt 

savas un arī skolēnu iekšējās pārliecības par karjeras mērķiem, 

šķēršļiem un iespējām mūsdienu mainīgajā realitātē. Dalībnieki 

diskutēs par dažādu kompetenču nepieciešamību globalizācijas 

un tehnoloģiju ietekmētajā darba tirgū, vērtībām un personības 

pašizaugsmes lomu veiksmīgas karjeras veidošanā. 

Mērķgrupa: Pedagogi 

16:30-18:00 

TĒRBATAS IELA 

10, T215 

ANŽELA JURĀNE-

BRĒMANE 

Dr.paed., 

Vidzemes 

Augstskolas docente, 

Izglītības un zinātnes 

ministrija vecākā 

eksperte 

“Pētnieciska teksta rakstīšana. Neiespējamā misija?” 

Praktiski darbojoties, būs iespēja saprast, kā labāk ievirzīt 

skolēnus pētniecisku tekstu rakstīšanā, kā izvairīties no citātu 

kompilēšanas un plaģiātisma. 

Mērķgrupa: Skolotāji, kuri vada vai plāno vadīt SZPD 

16:30-18:00 

CĒSU IELA 4, C217 

GATIS KRŪMIŅŠ 

Dr. hist., Vidzemes 

Augstskolas 

asociētais profesors, 

vadošais pētnieks, 

rektors 

IVETA PUTNIŅA 

Mag. Paed., 

Vidzemes 

Augstskolas 

administratīvā 

prorektore 

“Jaunieši un zinātne – ko zinām par viņu attieksmēm un 

interesēm” 

Praktiskā semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

projekta “Zinātnes komunikācijas mērķgrupu izpēte” 

aktuālajiem rezultātiem – jauniešu informācijas iegūšanas 

paradumiem un attieksmēm pret zinātni. Semināra laikā tiks 

diskutēts, kā palielināt jauniešu izpratni un interesi par 

jautājumiem, kas ir saistīti ar zinātnes nozīmīgumu mūsdienu 

sabiedrībā. 

Mērķgrupa: Pedagogi 

 

 

 


