Eiropas Sociālā fonda projekts

“Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”
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Projekta izvērtēšanas seminārs
2013.gada 19. jūnijs, Radisson Blue Hotel Latvija (Elizabetes iela 55, Rīga)
Darba kārtība
09:15 – 10.00

Reģistrācija dalībai seminārā

10:00 – 11:30

Interešu grupas
(Apstiprinot dalību konferencē, katrs dalībnieks piesakās vienai darbnīcai)
1. Skolotāja atbalsta sistēma /Inga Pāvula, programma Iespējamā misija
2. Pasaule ienāk klasē. Attīstības izglītība /Inguna Irbīte, Daina Zelmene,
Izglītības attīstības centrs
3. No tehnoloģiju izmantošanas uz jēgpilnu integrēšanu /Zane Matesoviča,
Microsoft Latvia Izglītības programmu vadītāja
4. Dialogs, radošums un ilgtspējīga mentora profesionālajā kompetencē /Indra
Odiņa, Ilze Miķelsone, Inga Belousa, Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības
asociācija

11:30 – 12:00

Pārtraukums

12:00 – 13:30

Plenārsēde (1.daļa)
Projekta vadītāja Māra Pušpure
Atbalsts kvalitatīvām mācībām, prof. Sonia Blandford

13:30 – 13:45

Pārtraukums

13:45 – 15:15

Plenārsēde (2.daļa)
Latvijas Universitātes mācību prorektors, prof. Andris Kangro
Saeimas izglītības komisijas skatījums uz skolotāju izglītības un tālākizglītības
jautājumiem, prof. Ina Druviete
Skolotāja tēls, asoc. prof. Baiba Kaļķe
Mūzika: radošums un atraktivitāte, skolotājs-mentors Artūrs Mangulis

15:15

Noslēgums
Projekta vadītāja Māra Pušpure

____________________________________________________________________________
Profesore SoniaBlandford ir programmas „AchievementForAll” dibinātāja un izpilddirektore. Profesorei S.
Blandford ir 30 gadu pedagoģiskā darba pieredze, viņa ir strādājusi un guvusi pieredzi gan kā skolotāja, gan
skolas vadītāja, gan Izglītības fakultātes prodekāne un dekāne. Viņa ir viena no vadošajiem Lielbritānijas
izglītības speciālistiem, kuras profesionālais mērķis ir nodrošināt visiem bērniem un jauniešiem pieeju
kvalitatīvai izglītībai un iespējas gūt panākumus mācību procesā. SoniaBlandford ir Vorvikas Universitātes
(UniversityofWarwick) profesore Izglītības līderības un inovāciju jomā, Izglītības institūta (Londona) asociētā
profesore un Oksfordas Universitātes (OxfordUniversity) zinātniskās padomes locekle. Viņa ir iesaistījusies
izglītības programmas Teach First Lielbritānijā un citu TeachForAll programmu attīstīšanā. Profesore
SoniaBlandford uzskata:“Atbalstot kvalitatīvu mācību procesu, iesaistot vecākus ikvienā aktivitātē un daudz
uzmanības veltot ar uzvedību, skolas apmeklējumu un ikdienas vardarbību saistītajiem jautājumiem, skolēni
ar speciālām vajadzībām var gūt tikpat labus panākumus kā viņu vienaudži – pat vēl labākus.”

