9. konference - praktisks seminārs pedagogiem

„VIDZEMES AUGSTSKOLA: SADARBĪBAS PARTNERIS IZGLĪTĪBĀ”
APAKŠTĒMA “NĀKOTNES PROFESIJAS UN NĀKOTNES SKOLĒNS”

2018. gada 26.oktobrī
PROGRAMMA

Konferenču zāle (C129), Cēsu iela 4, Valmiera

8:30 - 9:30

REĢISTRĒŠANĀS
Konferences atklāšana
Uzruna

9:30-9:45

9:45-10:00

GATIS KRŪMIŅŠ, Dr.hist., Vidzemes Augstskolas rektors
KRISTĪNE LASMANE, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta
vecākā eksperte
Sociālo pakalpojumu attīstības process un atbalsta pasākumi Latvijā

10:00 - 10:40

ĀRIJA BALTIŅA, Labklājības ministrijas projektu vadītāja, lektore, sociālā darba
eksperte
Profesionālie izaicinājumi sociāli drošai videi: vakar, šodien un rīt

10:40 – 12:00

KAFIJAS PAUZE (C 229 un C 301)

12:00 – 12:40

VALTERS DOLACIS, Latvijas Kristīgās akadēmijas lektors, pētnieks
Jauniešu iesaiste sociālajā uzņēmējdarbībā

12:40 – 13:20

SUSANNE GABRIELSSON, pedagogs, mācību procesa koordinātore, SEMPRE
projekta partneris Sunderbi (Sunderby) Tautas Augstskolas pedagogs, projektu
koordinatore ar ilggadēju pieredzi sociālo uzņēmumu izveidē Zviedrijā*
ANNA BROKA, ViA SEMPRE projekta zinātniskā asistente, lektore
Jauniešu spējināšana / spēcināšana: sistemātiska pieeja iesaistei apmācībās un
nodarbinātībā
*semināra laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana

13:20 – 14:10

PUSDIENU PĀRTRAUKUMS (C 229 un C301)

14:10 – 14:30

Brīvais laiks, došanās uz praktisko semināru norises vietām C-T iela

14:30 – 16:00

Praktiskie semināri I (pēc iepriekšējas pieteikšanās)

16:30 – 18:00

Praktiskie semināri II (pēc iepriekšējas pieteikšanās)

Praktiskie semināri I

Cēsu iela 4 un Tērbatas iela 10, Valmiera

Semināra laiks

Lektors

Semināra tēma/īss saturisks ieskats

14:30 – 16:00

VALTERS DOLACIS
Mg. Theol.
Latvijas Kristīgās akadēmijas
lektors, pētnieks

“Kopienu darbs ar jauniešiem”
Meistarklase piedāvā kopienas darba principu, prakses, metožu un iespēju
izvērsumu, parādot veidus, kā veidojas jauniešu pašiniciatīvas, un kā mēs,
pedagogi, varam veicināt jauniešu pašorganizēšanos produktīvam kopienu
darbam.
Mērķgrupa: Visi interesenti

VINETA SILKĀNE
Mg.psych., Mg.math.,ViA
docente, psiholoģe
UN
AGNESE DĀVIDSONE
Dr.phil. (PhD)
Komunikācijas, mediju un
pārvaldības virziena
direktore, docente,
HESPI pētniece

Nāc spēlēties! (stratēģiskās spēles un simulācijas skolā)
Semināra mērķis ir iepazīstināt skolotājus un citus interesentus ar
stratēģiskām spēlēm, lomu spēlēm un simulācijām, un to izmantošanas
iespējām sociālo kompetenču attīstīšanā un pilnveidošanā. Semināra
dalībniekiem būs iespēja izmēģināt stratēģisko spēļu un/vai simulāciju
elementus, lai labāk izprastu to darbošanās principus.
Mērķgrupa: Skolu vadība, pedagogi

Cēsu iela 4,
C 230

14:30 – 16:00

Cēsu iela 4,
C 305

14:30 – 16:00
Cēsu iela 4,
C 309

BARBARA ĀBELE
Profesore/ Maģistrs
mākslās,
Latvijas Mākslas akadēmija

“Portfolio kā pārliecinošāks un piemērotāks rīks vidējo profesionālo
izglītības iestāžu absolventiem”
Portfolio kalpo par svarīgu savstarpējas saziņas rīku cilvēkiem ar fiziskiem
vai garīgiem traucējumiem un sociālās uzņēmējdarbības veicējiem, kā arī
ikvienam, kas tikko beidzis vidējo profesionālo izglītības iestādi un vēlas
uzsākt pilnvērtīgu saziņu ar darba devēju.
Mērķgrupa: Vidējo profesionālo izglītības iestāžu skolotāji. Izglītības
satura metodiķi un vadītāji un citi interesenti, kas strādā ar jauniešiem ar
fiziskiem/ intelektuāliem traucējumiem.
“Mūsu domāšanas dažādie aspekti ir nākotnes iespēju pamats”

14:30 – 16:00
Cēsu iela 4,
C 304

14:30 – 16:00
Tērbatas iela 10,
T 121

DINA JAUNZEME Mag.paed.
Liepājas pirmskolas izglītības
iestādes “Saulīte” vadītāja,
Radošuma Pils lektore

Domāt, darīt, runāt un mīlēt – tas cilvēku padara par personību. Domāšana
ir sarežģīts process, bet to nepārtraukti var pilnveidot. Attīstot domāšanu,
cilvēks var ieraudzīt savas, sabiedrības un valsts iespējas. Viss sākas ar
domāšanu, tāpēc ir svarīgi ieraudzīt saikni: domā šodien, iegūsti rīt.
Mērķgrupa: Ikviens, kurš šodien strādā no sirds, domājot par nākotni

VIKTORIJA MARKULE
Draudzīgā aicinājuma Cēsu
“Skolotājs un skolēni – paaudžu konflikts vai mijiedarbība?”
Valsts ģimnāzijas Direktores Paaudžu prioritāšu atšķirības, to izvērtēšana – darbs grupās. Attieksme pret
vietniece audzināšanas jomā, izglītību un mācīšanās motivācijas psiholoģiskie un sociālie faktori paaudžu
Sociālo zinību un
kontekstā. Ieteikumi darbam ar vecākiem paaudžu atšķirību kontekstā.
psiholoģijas skolotāja,
Mērķgrupa: Pedagogi un izglītībā strādājošie
lektore – semināru vadītāja
NVA un mācību centrā BUTS

14:30 – 16:00
Cēsu iela 4,
C 310

14:30 – 16:00
Cēsu iela 4,
C 311

14:30 – 16:00
Tērbatas iela 10,
T 122

DACE LĪCĪTE
Mag.paed.; Mg.psych.,
Jēkabpils agrobiznesa
koledžas pedagogs un
Radošuma pils lektore UN
ARMANDS LĪCĪTIS
Mag.paed.; Mg.psych.,
Jēkabpils agrobiznesa
koledžas pedagogs un
Radošuma pils lektors

AGITA ŠMITIŅA
Dr.Sc.admin.
ViA docente

JUTA BIRZNIECE
Maģists pedagoģijā,
AGNIS TIMERMANIS
Bakalaurs pedagoģijā
Draudzīgā Aicinājuma
Liepājas pilsētas
5.vidusskolas skolotāji,
“Radošuma pils” lektori

SUSANNE GABRIELSSON
Sunderbi (Sunderby)
Tautas Augstskolas
pedagogs, projektu
koordinatore ar ilggadēju
pieredzi sociālo uzņēmumu
izveidē Zviedrijā
14:30 – 16:00

“Spoguļa otra puse…”
Skolas standarti, programmas un reitingi… Darba devēju nosacījumi, vēlmes
un peļņa… Kā veidot kompromisu, līdzdalību, sadarbību un panākt līdzsvaru
starp šiem abiem lielajiem “vaļiem”? Var būt vajadzīgs kāds trešais “valis”?
Bet var būt ir arī cita izeja? Mēģināsim kopīgi izprast, diskutēt un rast
pielietojumu darba vidē balstītām mācībām un sadarbībai ar darba devējiem.
Mērķgrupa: Pedagogi, klašu audzinātāji, vadītāji, interesenti

„ Manas karjeras izvēle: prāts vai sirds? “
Kā zināt, sajust, pamanīt, apzināt, ka esmu savā īstajā profesionālajā vietā?
Kas dara mani laimīgu un apmierinātu ar savām izvēlēm? Kas dara mani
šaubīgu, svārstīgu un liek meklēt dažādus ceļus savai profesionālajai
pašrealizācijai? Seminārā instrospektīvā, bet atraktīvā veidā pedagogi
analizēs lēmumus par savas karjeras veidošanu un attīstību. Iepazīstot sevi,
pedagogs var sniegt daudz lielāku atbalstu arī skolēnam viņa karjeras ceļu
meklējumos.
Mērķgrupa: pedagogi
“Skolotāju sadarbības veicināšana, plānojot un
organizējot mācību moduļus”
Nodarbībā, praktiski darbojoties, pedagogi gūs pieredzi, kā sadarbojoties,
efektīvi izveidot izglītības satura kopējo tēmu mācību moduļos, kuros skolēni
mācās caur pieredzi. Mācību procesā iegūtās zināšanas ir pamats skolēnu
zināšanām un tālākai darbībai, lai kļūtu veiksmīgi darba tirgū gan kā darba
devēji, gan darba ņēmēji.
Mērķgrupa: Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi
Sociālo kooperatīvu (uzņēmumu) izveide un darbība Zviedrijā jauniešu
nodarbinātībai (praktiska pieredze)*
Sociālo rīku un instrumentu izstrāde un pielietošana darbā ar jauniešiem ar
zemu izglītības līmeni, nepietiekamām zināšanām un prasmēm. Iesaistes
(motivācijas) rīki un praktiski risinājumi ārpus darba tirgus un bez darba
pieredzes esošu, t.sk., personu ar funkcionāliem traucējumiem, līdzdalības
paaugstināšanai. Integrēto (iekļaujošu) darba vietu izveides pieredzes stāsts
– sociālo kooperatīvu (uzņēmumu izveide).
Mērķgrupa: pedagogi, sociālie pedagogi un sociālie partneri, NVO, kas
strādā ar jauniešiem u.c. interesenti
*semināra laikā tiks nodrošināta tulkošana

Tērbatas iela 10,
T 123 / 124
GUNNEL MÖRTLUND
Uzņēmuma vadītājabiznesa un attīstības
projektu izstrādē, sociālās
uzņēmējdarbības izveidē
Zviedrijā

Jaunu mācīšanās metožu ieviešana un izmantošana *
Atbalsts inovatīviem un radošiem risinājumiem vietējā un reģionālā attīstībā,
uzņēmējdarbībā, t.sk., sociālā uzņēmējdarbībā, inovācijas izglītības iestādēs,
pašvaldībās, uzņēmumos un darba tirgū. Dažādu metodiku, projektu,
konceptu un sadarbības pieredze inovatīvu risinājumu meklējumos.
Metodika un prakse.
Mērķagrupa: pedagogi, pašvaldību (reģiona) vadītāji, uzņēmēji un sociālie
partneri (sociāli orientēti uzņēmēji) u.c. interesenti
*semināra laikā tiks nodrošināta tulkošana

Praktiskie semināri II

Cēsu iela 4 un Tērbatas iela 10, Valmiera

Semināra laiks

Lektors

SUSANNE GABRIELSSON
Sunderbi (Sunderby)
Tautas Augstskolas
pedagogs, projektu
koordinatore ar ilggadēju
pieredzi sociālo uzņēmumu
izveidē Zviedrijā
16:30 – 18:00

Semināra tēma/īss saturisks ieskats
Sociālo kooperatīvu (uzņēmumu) izveide un darbība Zviedrijā jauniešu
nodarbinātībai (praktiska pieredze)*
Sociālo rīku un instrumentu izstrāde un pielietošana darbā ar jauniešiem ar
zemu izglītības līmeni, nepietiekamām zināšanām un prasmēm. Iesaistes
(motivācijas) rīki un praktiski risinājumi ārpus darba tirgus un bez darba
pieredzes esošu, t.sk., personu ar funkcionāliem traucējumiem, līdzdalības
paaugstināšanai. Integrēto (iekļaujošu) darba vietu izveides pieredzes stāsts
– sociālo kooperatīvu (uzņēmumu izveide).
Mērķgrupa: pedagogi, sociālie pedagogi un sociālie partneri, NVO, kas strādā
ar jauniešiem u.c. interesenti
*semināra laikā tiks nodrošināta tulkošana

Tērbatas iela 10,
T 123/124
GUNNEL MÖRTLUND
Uzņēmuma vadītājabiznesa un attīstības
projektu izstrādē, sociālās
uzņēmējdarbības izveidē
Zviedrijā

Jaunu mācīšanās metožu ieviešana un izmantošana *
Atbalsts inovatīviem un radošiem risinājumiem vietējā un reģionālā attīstībā,
uzņēmējdarbībā, t.sk., sociālā uzņēmējdarbībā, inovācijas izglītības iestādēs,
pašvaldībās, uzņēmumos un darba tirgū. Dažādu metodiku, projektu,
konceptu un sadarbības pieredze inovatīvu risinājumu meklējumos. Metodika un prakse.
Mērķagrupa: pedagogi, pašvaldību (reģiona) vadītāji, uzņēmēji un sociālie
partneri (sociāli orientēti uzņēmēji) u.c. interesenti
*semināra laikā tiks nodrošināta tulkošana

16:30 – 18:00
Cēsu iela 4,
C 311

16:30 – 18:00
Cēsu iela 4,
C 309

AGITA ŠMITIŅA
Dr.Sc.admin.
ViA docente

AIJA CUNSKA
Dr.math.
ViA lektore

“Iepazīsti! Izzini! Vēro! Spēlējies! “
Seminārā caur praktiskiem uzdevumiem tiks demonstrētas dažādas
metodes, kā bērniem un jauniešiem palīdzēt iepazīt un apzināt gan
sevi- savas īpašības, prasmes, vērtības - gan profesiju saturu, ikdienu,
nepieciešamās prasmes. Seminārā tiks izmantotas jaunas metodes karjeras
izglītības jomā “Tava Profesija”, “Tava Pasaule” u.c.
Mērķgrupa: pedagogi
“Stimulējoša matemātikas apguves pieeja”
Stimulējoša matemātikas apguves pieeja un visinovatīvākās mācību
metodes, kas uzlabo skolēnu starpdisciplinārās mācīšanās un radošuma
prasmes.
Mērķgrupa: Dažādu mācību priekšmetu (ne tikai matemātikas) skolotāji
un citi interesenti.

16:30 – 18:00
Tērbatas iela 10,
T 121

16:30 – 18:00
Tērbatas iela 10,
T 122

VIKTORIJA MARKULE
Draudzīgā aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas Direktores
vietniece audzināšanas jomā,
Sociālo zinību un
psiholoģijas skolotāja,
lektore – semināru vadītāja
NVA un mācību centrā BUTS

LIGITA KŪLE
Mg.sc.soc.
ViA HESPI zinātniskā
asistente, Ziemeļvidzemes
internātpamatskolas
direktore

“Integrētā mācīšanās kā nākotnes stundas modelis – kad visi mācās cits no
cita”
Iedrošinājums sev un citiem – domu apmaiņa par integrētu mācīšanos un
mācīšanu.Power Point prezentācija, videosižeti. Vienvirziena komunikācija
vai uz kompetencēm balstīta mijiedarbība stundā - skolotāja un skolēnu
lomu izvērtēšana. Darbs grupās - ,,Nākotnes skolēna/skolotāja portrets”
Kopsavilkums.
Mērķgrupa: Pedagogi, izglītībā strādājošie
“Mācību procesa individualizēšana: e-individuālais izglītības programmas
apguves plāns”
Mācību procesa individualizēšana un diferencēšana ir sarežģīts, laikietilpīgs
process , kurā nepieciešams iesaistīties daudzām iesaistītām pusēm
(administrācija, pedagogi, atbalsta personāls, skolēni, skolēna vecāki u.c.).
Lai veidotu vienotu sistēmu un padarītu šo procesu vienkāršāku, ātrāku,
ērtāku un produktīvāku, var izmantot mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus. Seminārā tiks prezentēts viens no šādiem rīkiem:
e-individuālais izglītības programmas apguves plāns, kas izveidots projekta
SEMPRE ietvaros.
Mērķgrupa: Speciālās izglītības skolotāji, skolotāji, izglītības iestāžu
vadība un atbalsta personāls (sociālais pedagogs, psihologs, logopēds
u.c.)

16:30 – 18:00
Cēsu iela 4,
C 310

16:30 – 18:00
Cēsu iela 4,
C 304

16:30 – 18:00
Cēsu iela 4,
C 230

ILGA KUŠNERE
Mg.paed
Organizācijas LPMC un
Mūžizglītības un kultūras
institūta
„Vitae” lektore, Personības
un pedagogu profesionālās
izaugsmes trenere, lektore,
transpersonālās psiholoģijas
konsultante

INESE ZLAUGOTNE Mag.Ing
Radošuma pils lektore,
Siguldas Valsts ģimnāzijas,
pedagogs karjeras
konsultants

KRISTĪNE ZAKSA
Dr.admin
“Radošuma pils” biedrības
struktūrvienības
“Domāts-darīts” lektore,
individuālais un komandu
kaučs

“Izprotu sevi, saprotu citus, un esmu laimīgs cilvēks”
Praktiskajā seminārā klausītājiem tiks piedāvātas mācību metodes un
paņēmieni, kā mūsdienu pedagoģiskajā procesā, īstenojot kompetenču
pieeju izglītībā, skolēnam jau tagad palīdzēt apgūt nākotnes prasmes.
Mērķgrupa: Vispārizglītojošo skolu pedagogi, skolvadības pārstāvji,
karjeras konsultanti

“Skolēns, kurš domā un darbojas – uzņēmējspēju attīstīšana daudzveidīgā
izglītības procesā”
Sadarbība starp skolotāju un skolēnu, lai skolēns meklētu un saskatītu
daudzveidīgas iespējas, uzņemtos iniciatīvu un procesu vadību, lai tos
mērķtiecīgi attīstītu dzīvotspējīgā piedāvājumā.
Izglītības procesā iegūto zināšanu un prasmju apzināšana, tālākās
profesionālās izaugsmes veicināšanai.
Mērķgrupa: Pedagogi, klašu audzinātāji, vadītāji, interesenti
“Nākotnes organizācija – kāda tā būs?”
Nodarbības dalībnieki tiks iepazīstināti ar Klēra Greivza pētījumu “Spirāles
dinamika” par vērtību maiņu sabiedrībā un to ietekmi uz dažādu
organizāciju attīstību, tai skaitā uzņēmumiem un izglītības iestādēm.
Seminārā tiks iezīmētas tendences organizāciju vadības pārmaiņās un
prasmes, kādas būs nepieciešamas nākotnes līderiem un darbiniekiem.
Mērķgrupa: Izglītības iestāžu vadītāji, metodisko apvienību vadītāji,
pedagogi

