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Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai
Pro gramma
Konference noritēs tiešsaistē. Lielākā daļa konferences sesijas tiks ierakstītas skatīšanai  
arī pēc konferences.

PIRMĀ DIENA, 2021. gada 16. augusts

Sarunas, secinājumi un prognozes par:
• mācību pieeju un tehnoloģiju lietojumu Covid-19 izplatības laikā;
• tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību nākotnē un iespējām izglītībai.

13:00-14:00 I Paralēlās diskusijas pēc dalībnieku izvēles.

P.1. Ko var un ir vērts 
iemācīties skolā? 
Pandēmijas laika mācības.

P.2. Kā sasniegt katru 
bērnu? Pandēmijas laika 
mācības.

T.1. Kurp ejam, 
tehnoloģijas? Tehnoloģijas 
un izglītības nākotne.

14:00-14:15 Pārtraukums

14:15-15:15 II Paralēlās diskusijas pēc dalībnieku izvēles.

P.3. Kam jāpaliek un kam 
jāmainās mācību veidā 
un pieejā? Pandēmijas 
laika mācības.

P.4. Kāda turpmāk būs 
skola, kurā mācās visi? 
Pandēmijas laika mācības.

T.2. Tehnoloģijas - vai 
plašākas izglītības 
iespējas katram? 
Tehnoloģijas un izglītības 
nākotne.

15:15-16:00 Virtuālas sarunas dienas izskaņā. 
Konferences dalībniekiem iespēja neformāli nelielās virtuālās grupās pārrunāt dienas 
iespaidus, secinājumus, dalīties ar nākamās dienas plāniem un izvirzītajiem izziņas 
jautājumiem.
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OTRĀ DIENA, 2021. gada 17. augusts*

Ko un kā darīsim tagad? Skolu pieredze, demonstrējumi, darbnīcas, konceptuāli  
un praktiski rīki domāšanai un darīšanai.

9:00-10:30 Kopīga konferences atklāšanas sesija.

LR izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces uzruna. 
Digitālā paaudze digitālajā laikmetā. Ko tas nozīmē izglītībai? 
Zanda Rubene, Dr. paed., LU profesore.

Meistarība, identitāte, radošums: Veidojot mācīšanās iedziļinoties iespēju (Mastery, 
Identity, and Creativity: Designing for Deeper Learning). 
Džals Mehta (Jal Mehta), PhD, Hārvarda Universitātes (ASV) profesors.**

Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās. Mācību plānošanas un īstenošanas principi. 
Linda Daniela, Dr. paed., LU profesore.

10:30-10:45 Pārtraukums

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas. 11:45.

11:45-12:00 Pārtraukums

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas. Iespēja izvēlēties no turpat 20 darbnīcām un skolu pieredzes.

13:00-13:15 Pārtraukums

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas. Iespēja izvēlēties no turpat 20 darbnīcām un skolu pieredzes.

14:15-14:30 Pārtraukums

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas. Iespēja izvēlēties no turpat 20 darbnīcām un skolu pieredzes.

15:40-16:30 Kopīga konferences noslēguma sesija.

Projekti, degsme, kopiena, rotaļāšanās – radošuma attīstībai (Cultivating Creativity 
through Projects, Passion, Peers, and Play). 
Mišels Rezniks (Mitchel Resnick), PhD, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT, ASV) 
profesors.

Digitālā dimensija mācību saturā, procesā, organizācijā, profesionālajā atbalstā.  
Zane Oliņa, PhD, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja.

16:30-17:00 Virtuālas sarunas dienas izskaņā. 
Konferences dalībniekiem iespēja neformāli nelielās virtuālās grupās pārrunāt dienas 
iespaidus, secinājumus, ieceres mācību gada uzsākšanai.

* Kopīgo un paralēlo sesiju noslēgumā piedāvāsim 5 minūšu fiziskās aktivitātes pauzes.
** Interesentiem būs iespēja neformāli iztaujāt Džalu Mehtu plkst. 14:30–15:30 4.12. darbnīcā.


