I modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
13.02.2015., Tallina, Tehniskās universitātes inovāciju centrs
Mektory
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas
skolu komandām un to mentoriem:
• “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
• “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
• “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
• „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
• Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
• „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane
Oliņa
Piektdienā, 13.02., mūsu skolas komandai sākās īpaši agri – plkst. 3.00, izbraucot uz
Rīgu, lai kopīgi ar pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām dotos uz Tallinu.
Tur Inovāciju un Biznesa centrā “Mektory” notika “Samsung Skola nākotnei” 2015. gada
programmas “Skolotājs 3.0” 1. apmācību modulis: Mūsdienīga izglītība un skolēnu
vajadzības, pārmaiņu definēšana.
Ceļā uz Tallinu pirmās stundas autobusā komandas pavadīja atpūšoties, brokastojot
un savstarpēji sarunājoties, bet iebraucot Lietuvā sākās aktīvākas darbības, kad notika
komandu iepazīstināšana ar skolu komandu mentoriem un komandu iepazīstināšana ar sevi.
Mūs skolas mentore – Ilze Dalbiņa. Tika sākts darbs pie komandu nosaukumu izstrādes, kuru
bija nepieciešams prezentēt pirms došanās mājup.
Ierodoties galamērķī, visi dalībnieki tika sadalīti divās lielās grupās – vieni devās
nelielā ekskursijā “Mektory” centrā, lai iepazītos ar tur esošajām tehnoloģijām, studentiem un
skolēniem piedāvātajām iespējām. Centrā ir izvietojušies vairāki uzņēmumi, kuri ir atvērti
dažādām sadarbības iespējām. Otri aizpildīja aptaujas, lai saprastu skolotāju šī brīža lielākos
izaicinājumus.
1.modulis sākās ar 2015. gada programmas “Skolotājs 3.0” mērķu iepazīstināšanu,
kam sekoja 3 lekcijas: Arta Biruma “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”,
Ieva Margeviča Grinberga “21. gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi” un Zuarguss
“Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”. Lekcijas tika papildinātas ar īsām praktiskām
aktivitātēm, kuras tika izpildītas ar lielu aizrautību un raisīja pozitīvas emocijas klātesošajiem.
Dienas otrā puse tika vairāk vērsta uz kaimiņvalsts pieredzi. Ikvienam bija iespēja iepazīties ar
Samsung izglītības iniciatīvas “Digital Turn” Igaunijā vienu no izstrādātājiem Martu Lamperi.
Turpinājumā - Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekta izstrādātāji, dalījās pieredzē
sava izaicinājuma sasniegšanā.
Dienas noslēgumā Zane Oliņa iepazīstināja ar komandu pārmaiņu projekta izstrādi un
vērtēšanu, norādot virzienus, kam īpaši ir jāpievērš uzmanība.
Pirms došanās atceļā, notika komandu nosaukumu prezentēšana. Pļaviņu novada
ģimnāzijas komandas nosaukums – Digi Zigzagi!
1.modulis noslēdzies, bet darbs tikai sāks uzņemt savus apgriezienus. Jāizstrādā
detalizēts plāns skolas formulētā izaicinājuma realizācijai.
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