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2016. gada 16. un 17. martā Valmierā jau sesto reizi norisināsies izglītības līderu forums IESPĒJU

TILTS, pulcējot nozares ekspertus no visas Latvijas.

Divu foruma dienu laikā skolu attīstībā ieinteresēti skolu vadītāji un skolotāji, skolēni un viņu vecāki

strādās ar problēmjautājumiem un meklēs risinājumus izglītības attīstības izaicinājumiem – kādai

jābūt mūsdienīgai mācību videi, kas veicina ikviena skolēna vēlmi mācīties tagad un visa mūža

garumā?

2016. gada 16. martā kopā ar ģimnāziju un skolu pārstāvjiem – skolu vadītājiem, skolotājiem,

skolēniem un vecākiem - aktīvās debatēs veidosim «Mūsdienīgu mācību vidi», kurā pedagoģija, telpa

un tehnoloģijas savstarpēji atbalsta un papildina viena otru.

2016. gada 17. martā norisināsies jau tradicionālā sākumskolas skolotāju konference, kur šogad

pamata tēma ir «Kā attīstīt prasmi mācīties?». Divās plenārajās sesijās un vairāk kā 20 darbnīcās būs

iespēja uzzināt izglītības speciālistu un skolotāju pieredzi.
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16. martā, foruma pirmajā dienā, diskutēsim par mūsdienīgu mācību vidi.

Tādu, kas veicina prasmēs balstītu mācīšanos, virzoties no virspusējas faktu apguves uz

mācīšanos iedziļinoties un izprotot, un kurā cita citu papildina jaunā pedagoģija, elastīgs

mācību telpas plānojums un jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Lai īstenotu pārmaiņas, būtiska ir vienlīdzīga visu mācību procesā iesaistīto pušu izpratne,

savstarpēja uzticēšanās un sadarbība, tāpēc aicinām skolu vadītājus kopā ar skolotājiem,

skolēniem un vecākiem piedalīties forumā, lai uzzinātu jaunākās tendences pedagoģijas,

mācību telpas un tehnoloģiju attīstībā un savstarpējā mijiedarbībā.
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1.diena – ģimnāziju un skolu līderiem



Plānojot mūsdienīgu mācību vidi, ir būtiski apzināties un ņemt vērā visus trīs mācību vidi

veidojošos elementus:

1. Jaunā pedagoģija jeb jaunas lomas mācību klasē,

virzoties no virspusējas faktu apgūšanas uz dziļākas

izpratnes veidošanu, prasmju un rakstura attīstīšanu.

2. Telpa, kas atbalsta jauno pedagoģiju,

veidojot savstarpējā sadarbībā balstītu

mācību procesu reālājā, kā arī virtuālajā vidē.

3. Tehnoloģijas jeb iekārtu un programmatūru

attīstības tendences, nodrošinot efektīvu skolotāju

darbu un personalizēta ikdienas mācību progresa virzītu katra skolēna individuālu attīstību.

IESPĒJU TILTS 2016

1.diena – ģimnāziju un skolu līderiem



Kopā ar izglītības nozares ekspertiem un debašu klubu «QUO tu domā» tīs aktīvās sesijās - 1.

Pedagoģija, 2. Telpa un 3. Tehnoloģijas - uzzināsim jaunākās attīstības tendences, kā arī

debatēsim, dalīsimies pieredzē un meklēsim jaunas idejas, kopīgi nojaucot barjeras un rodot

risinājumus labām pārmaiņām katrā skolā, katrā klasē.

Dalībnieki: ģimnāziju un skolas pārsāvji (skolas vadītājs, skolotāji, skolēni, vecāku pārstāvis).

Dalībskolu skaits: 30 - 40 ģimnāzijas un skolas.

Skolas (5 pārstāvji) dalības maksa - 145 eiro (iesk. PVN).

Reģistrējoties līdz 1. martam, dalības maksa tikai 95 eiro (iesk. PVN).

Individuāla dalībnieka dalības maksa – 35 eiro (iesk. PVN).

Reģistrējoties līdz 1. martam, dalības maksa tikai 25 eiro (iesk. PVN).

Kopējais vietu skaits ir ierobežots, un reģistrācija var tikt slēgta arī ātrāk.
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Otrajā dienā, 17.martā, norisināsies tradicionālais forums sākumskolas profesionāļiem, kas

tiks velīts tēmai «Kā attīstīt prasmi mācīties?».

Iepriekšējo forumu dalībnieku atziņas rāda, ka viens no vērtīgākajiem pasākumā gūtās

pieredzes elementiem ir IESPĒJU TILTA piedāvātās darbnīcas. Tāpēc šogad katram

dalībniekam būs iespēja piedalīties 3 dažādās darbnīcās, kas būs veltītas foruma

pamattēmai:

«Kā ikvienā stundā vai ārpusstundu aktivitātē motivēt skolēnu mērķtiecīgam mācību 

darbam, veidot un attīstīt prasmi izvirzīt sev mērķus un mācīties». 

Tas ir ceļš uz sabiedrības izpratni par dziļmācīšanos un visu izglītībā iesaistīto pušu virzība

uz jauno pedagoģiju. Šiem jautājumiem būs veltīta rīta plenārsesija, lai noslēgumā pēc

tēmas izpētes darbnīcās dalītos ar secinājumiem un gūtu iedvesmu nākamajam darba

cēlienam.
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2.diena – sākumskolu profesionāļiem



Dienas darba kārtība:

1. Plenārā sesija – ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu, mācīšanos iedziļinoties

un visu izglītībā iesaistīto pušu virzību uz jauno pedagoģiju un jaunām lomām mācību

klasē.

2. Trīs praktiskās darbnīcas x 45 min, kurās skolotāji un izglītības speciālisti dalīsies

pieredzē, kā skolēnos attīstīt prasmi mācīties.

3. Plenārā sesija – Iedvesmai.

Visi reģistrētie dalībnieki iegūs atbilstošu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides

A programmas apliecinājumu.

Dalībnieki: sākumskolu vadītāji un skolotāji.

Dalībnieku skaits: 500.

Dalības maksa - 15 eiro (iesk. PVN).

Reģistrējoties līdz 1. martam, dalības maksa tikai 10 eiro (iesk. PVN).

Vietu skaits ir ierobežots, un reģistrācija var tikt slēgta arī ātrāk.

IESPĒJU TILTS 2016

2.diena – sākumskolu profesionāļiem



IESPĒJU TILTS 2016

PARTNERI



LIELVĀRDS – LĪDZI LAIKAM IZGLĪTĪBĀ

Foruma IESPĒJU TILTS dibinātājs un organizētājs izglītības uzņēmums LIELVĀRDS jau vairāk nekā

divdesmit gadus skolām Latvijā piedāvā plašu mācību satura, uzskates līdzekļu, kā arī interaktīvo izglītības

materiālu klāstu un skolotāju profesionālās pilnveides programmas, atbilstoši valsts izglītības standartiem.

LIELVĀRDS ir oficiālais interaktīvo tehnoloģiju izstrādātāja un ražotāja Promethean partneris Latvijā,

aprīkojot mācību iestādes ar 21.gadsimta izglītības prasībām atbilstošiem risinājumiem – interaktīvajām

tāfelēm, programmatūru, jautājumu un atbilžu sistēmām.

LIELVĀRDS piedāvā arī ikdienas lietotāju atbalstu un konsultācijas interaktīvās pieredzes paplašināšanai.

2014. gadā LIELVĀRDS atvēris Latvijā pirmo Izglītības Kompetences centru skolotāju profesionālajai

pilnveidei. Tāpat uzņēmums izveidojis izziņas un eksperimentu centru LIELVĀRDI, kas rosina skolēnus

praktiski izprast un apgūt dažādas dabaszinātņu likumsakarības.

LIELVĀRDS nešaubīgi ir inovatīvākais izglītības uzņēmums Latvijā un tā iedibinātās iniciatīvas guvušas

augstu atzinību arī starptautiskajā izglītības vidē.



Andris Gribusts

Izglītības uzņēmuma LIELVĀRDS

Kompetences centra vadītājs
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