
KONFERENCE 
“LIETPRATĪBA PAMATIZGLĪTĪBĀ”

Konferences tiešraide Skola2030 
Facebook profilā www.facebook.com/Skola2030

27. septembrī, 2018
10.00 – 17.00

KONFERENCES TIEŠRAIDES
PROGRAMMA:

10:00 – 12:00

KĀDU SKOLU MĒS GRIBAM, IEVADDISKUSIJA.

KONFERENCES ATKLĀŠANA.
Kārlis Šadurskis | Izglītības un zinātnes ministrs.

MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS UZSVARI JAUNAJĀ 
PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTĀ. 
Guntars Catlaks, Dr. hist. | Valsts izglītības satura centra vadītājs
Informēsim par iecerētajiem pamatizglītības mērķiem, sasniedzamajiem rezultātiem skolēnam, 
izglītības programmām un vērtēšanas kārtību jaunajā pamatizglītības standartā. 

“STĀSTS PAR SKOLĒNA UN SKOLOTĀJU ATBILDĪBU MĀCĪBĀS”
Paivi Nilvara (Päivi Nilivaara, Somija), M.  Ed. | Skolotāja praktiķe, izglītības konsultante un profesio-
nālās izaugsmes trenere izglītībā, SIA “Innoline” izpilddirektore.
Paivi Nilvara dalīsies pārdomās par skolotāja lomas maiņu no zināšanu sniedzēja par mācīšanās 
vadītāju un virzītāju un runās par praksē balstīto atziņu – mācot mazāk, var iemācīt vairāk. Dzirdēsim 
viņas personisko stāstu par ieguvumiem, pastāvīgi izvērtējot savu darbu, lai saprastu, kā vislabāk dalīt 
atbildību par mācīšanos starp skolotāju un skolēniem. 

RĪTA RUNAS       
Lielajā zālē

“KAD MANA LABĀ SKAIDROŠANA STUNDĀ NEDOD GAIDĪTO REZULTĀTU”
Gunta Lāce, Dr. math. | Limbažu novada ģimnāzijas matemātikas skolotāja un direktore.
Gunta Lāce izcels atziņas un praktiskus piemērus, kā matemātikas stundās panākt aktīvu un produktīvu 
skolēnu darbu, veicināt viņu radošumu, vienlaikus nodrošinot pamatzināšanu un prasmju apguvi. Gunta 
Lāce – Limbažu novada ģimnāzijas direktore, kuras mīļākā vieta skolā joprojām ir matemātikas kabinets, 
jo tieši tur visskaidrāk jūtams, ka gan skolotāja, gan skolēnu mērķtiecīgs darbs nodrošina saskatāmu 
rezultātu.

VADĪT MĀCĪŠANOS LIETPRATĪBAI
Zane Oliņa, M. Ed., PhD., Skola2030 | Mācību satura ieviešanas vadītāja
Skolotājs, kurš vada mācīšanos, iedvesmo un virza katra skolēna izaugsmi, veido drošu mācību vidi, 
stratēģiski plāno mācības, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar kolēģiem un 
vecākiem skolēnu mācīšanās atbalstam. Runāsim par mācīšanas principiem, kurus īpaši svarīgi nostipri-
nāt, lai mācīšanās rezultāts būtu lietpratība.  



12:15 – 12:45 “LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA”
Inese Lāčauniece | Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Arvils Šalme, Skola2030 | Latviešu valodas mācību satura izstrādes vecākais eksperts.

13:00 – 14:00 PREZENTĀCIJA “VĒRTĒŠANA SKOLĒNA IZAUGSMEI”
Vada Pāvels Pestovs, Skola2030 | Diagnosticējošo darbu izstrādes vadītājs. 

14:15 – 15:15 PIEREDZES PIEMĒRS “SKOLOTĀJU SAVSTARPĒJĀ MĀCĪŠANĀS”

15:30 – 15:50

Vada Inta Ozola | Zaķumuižas pamatskolas direktore un angļu valodas skolotāja.
Liene Trūpa | Zaķumuižas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā un latviešu valodas skolotāja. 
Ilze Gaņina | Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā un matemātikas 
skolotāja.

Edgars Bajaruns, Skola2030 | Tehnoloģiju mācību jomas satura izstrādes vadītājs,
Madara Kosolapova, Skola2030 | Tehnoloģiju mācību jomas vecākā eksperte.

TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU JOMA.

16:00 – 17:00 NOSLĒGUMA RUNAS

Inga Pāvula, Skola2030  | Eksperte, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta 
vadītāja  

“ES KĀ PIEAUGUŠAIS, KAS MĀCĀS”

“SKOLA2018 TOP PAR SKOLA2030”

Kā mēs kā  pieaugušie mācāmies, vai un kā izmantojam  mācīšanos no savas un citu pieredzes, kāda loma 
tajā visā ir mūsu    priekšstatiem par mācīšanos?  


