
 

 

 

 

Vidzemes Augstskolā (ViA) norisināsies konference – praktisks seminārs pedagogiem “Vidzemes 

Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. 

Šī gada konference norisināsies 25. oktobrī, un tās tēma ir: 

“KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ UN PĒTNIECISKAIS DARBS SKOLĀS” 

Konference tiek rīkota jau desmito gadu ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas 

zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Konferencē plānots apskatīt 

iekļaujošās kompetenču un pētniecības tēmas, kas palīdzēs attīstīt mācību metodes un resursus, kurus 

vēlāk varētu izmantot mācību darbā. 

Pedagogu konference norisināsies divās daļās. 

 Pirmajā daļā jeb plenārsēdē konferences dalībniekus uzrunās ViA rektors Gatis Krūmiņš, kā arī 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa,  

kura runās par akcentiem pilnveidotajā mācību saturā, par izglītības satura plānošanas principiem un 

skolēna patstāvīgā darba mērķiem no plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta viedokļa, nepieciešamo 

atbalstu šo prasmju attīstībā un skolēnu snieguma vērtēšanu. Ilga Kušnere personības un profesionālās 

izaugsmes trenere, pastāstīs par pedagogu izglītošanos un pašattīstību. Par dezinformācijas apkarošanu 

un labākas pasaules izveidošanu ar Wikipedia palīdzību runās profesors Zachary James Mcdowell no 

Čikāgas universitātes. Kā arī par skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) problēmām un 

aktualitātēm informēs ViA lektors Ilgvars Ābols. 

Konferences otrajā daļā paredzēti divi praktisko semināru bloki, kuros būs iespēja pedagogiem 

darboties praktiski, izmēģināt dažādas metodes un iesaistīties diskusijās. Semināru vadītāju vidū ir 

pedagogi un psihologi, augstskolu docētāji, izaugsmes treneri, un citi ievērojami izglītības speciālisti 

Latvijā. 

Semināros tiks apskatītas tēmas gan par pilnveidoto mācību saturu un darba vidē balstītām 

mācībām, gan par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, piemēram, ko iesākt skolotājam – 

zinātniskā darba vadītājam? Kā arī citas noderīgas tēmas.   

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties dalībai konferencē, izmantot iespēju piedalīties 

praktiskajos semināros un gūt jaunas ierosmes ikdienas darbam.  

Reģistrēšanās konferencei iespējama līdz 2019. gada 13. oktobrim.  

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, aicinām pedagogus pieteikties savlaicīgi.  

Reģistrēties konferencei, un pieteikties konferences praktisko semināru nodarbībām, 

iespējams šeit - https://kratuve.va.lv/anketas/index.php 
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Lai tiktu nodrošināta konferences ilgtspēja, ir noteikta maksa par dalību konferencē 15 EUR 

apmērā. Konferences laikā tiek nodrošinātas pusdienas! 

Konference – praktisks seminārs pedagogiem norisināsies Vidzemes Augstskolas konferenču zālē 

(Cēsu ielā 4) no plkst. 10:00, reģistrēšanās no plkst. 8:30. Praktiskie semināri norisināsies abās 

Augstskolas ēkās – Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10. Konferenci rīko Vidzemes Augstskolas Zināšanu 

un tehnoloģiju centrs. 

Papildu informācijai: 

Lāsma Klečuna 

Mūžizglītības projektu vadītāja 

Tālr.: 28374150 

E-pasts: lasma.klecuna@va.lv 


