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KONFERENCES ATKLĀŠANA        

KĀDAS ZINĀŠANAS MĀCĀM?  
        Jānis Vilciņš, Skola2030 vecākais eksperts
Pilnveidotajā pieejā zināšanas joprojām ir centrālajā vietā.  Kā mērķtiecīgi plānot un realizēt 
skolēnu iesaisti zināšanu konstruēšanā? Kādu vēl veidu zināšanas skolēnam jāgūst, lai tās 
veidotu vienotu kopbildi un skolēns prastu tās izmantot  ne tikai uzreiz pēc stundas, bet arī 
tālākā nākotnē?

Jānis Zeimanis, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājs
Ko nozīmē tas, ka skolēniem “vairāk jādara pašiem”? Kāda pilnveidotajā pieejā ir skolotāja 
loma? Jānis Zeimanis ilustrēs, kā skolēniem mācīt stratēģijas, piedāvāt piemērus, ietvaru un 
atbalstu, lai palīdzētu katram sasniegt rezultātu. 

KĀ MĀCĪT PRASMES? 

Rods Alens (Rod Allen), nesenās mācību satura reformas vadītājs, bijušais Britu Kolumbijas 
Kanādā izglītības ministra vietnieks
Kāpēc Britu Kolumbija – province, kurai ir augsti PISA rezultāti, – izlēma pamatos mainīt savu 
izglītības sistēmu? Rods Alens dalīsies ar priekšnoteikumiem veiksmīgai jauna izglītības 
standarta ieviešanai.  

NO ZINĀŠANĀM UZ IZPRATNI: IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS MAIŅA 
BRITU KOLUMBIJAS PROVINCĒ, KANĀDĀ 

• Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 
• Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs; 



12.00 – 13.00 
Vada Solvita Lazdiņa, Skola2030 vecākā eksperte
Piedalās Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre,  
Mārīte Rozenfelde, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesore,  
Dita Nīmante, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas 
asociētā profesore, Inese Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas direktore, Rita Vectirāne, Jelgavas 
domes priekšsēdētāja vietniece 

Diskusijā sarunāsimies par jautājumiem: Kas ir iekļaujoša izglītība? Ko ar to saprotam Latvijā? 
Kādas sadarbības formas nepieciešamas, lai realizētu iekļaujošu izglītību? Kādi resursi ir 
pieejami skolā un ārpus tās? Ko skolai nozīmē īstenot iekļaujošu izglītību? Kādi ir izaicinājumi 
un kādi – risinājumi?  

DISKUSIJA “IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA: KĀ SASNIEGT KATRU BĒRNU?”

14.30 – 15.00 
Pāvels Pestovs, Skola2030 vērtēšanas satura izstrādes vadītājs
Kā izskatās efektīva atgriezeniskā saite klasē? Kāpēc vienā situācijā skolēni ir gatavi izmantot 
saņemto atgriezenisko saiti, bet citā ne? Kā diagnosticējošos darbus var izmantot mērķtiecī-
gam skolēnu atbalstam?

VĒRTĒŠANA KATRA SKOLĒNA IZAUGSMEI 

15.00 – 15.45  
Dace Namsone, Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore, 
vadošā pētniece
Kā prasmīga atgriezeniskā saite, kuru skolotājam sniedz eksperts vai pieredzējis kolēģis un -
kas balstās uz skolotāja snieguma līmeņa aprakstu, var palīdzēt novērtēt skolotāja mācīšanās 
vajadzības un rast veiksmīgus profesionālās izaugsmes risinājumus? Kā tādējādi uzlabojas 
skolēnu mācīšanās? 

ATGRIEZENISKĀ SAITE KATRA SKOLOTĀJA IZAUGSMEI

16.00 – 17.00   
• Marita Dzene, Cēsu 2. pamatskolas skolotāja;
• Ija Brammane, Cēsu 2. pamatskolas direktore;
• Edīte Kanaviņa, Gulbenes novada izglītības pārvaldes vadītāja, Skola2030 eksperte;
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