
 
 

 

Konference sākumskolas izglītības profesionāļiem 

„Bērnu iesaiste skolā – iespējas un izaicinājumi” 

 

Datums: 14.03.2017 
Laiks: 9.30 – 17.30  
Vieta: Swedbank konferenču zāle 2.stāvā, Balasta dambis 15, Rīga 
 
 
 
 

 

 

 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA 

Laiks Tēma  
9.00 – 9.30 Rīta kafija & Dalībnieku reģistrācija  
9.30 – 9.40 Konferences atklāšana un ievadvārdi / Bērnu Labklājības tīkla valdes 

priekšsēdētāja Ilze Paleja 
Info par pasākumu & dienas kārtību  / pasākuma moderators Vilis 
Brūveris 

9.40 - 9.50 Latvijas Bērnu Labklājības tīkls. Programma skolām “Par mani-kopā ar 
mani”- padarītais, novērojumi un atziņas 

9.50 - 10.20 Līdzdalība: mīti un realitāte / Vilis Brūveris  
Līdzdalības definīcija un būtība, situācija Latvijā, piemēri un projekti 
sākumskolas bērniem 

10.20 – 11.10 Skolotāju pieredzes apmaiņa par līdzdalību darba grupās/Vilis Brūveris 
Kas izdodas labi, kādi ir izaicinājumi  

11.10-11.30 Kafijas pauze 
11.30 – 13.00 Piemēri no vietējās un ārvalstu prakses  
11.30 – 11.55 Pieredze no Somijas skolām– skolēnu līdzdalība mācību un 

kompetenču izvērtēšanas procesā / Aizkraukles novada vidusskolas 
direktora vietniece audzināšanas darbā, Neatkarīgās Izglītības biedrības 
biedre Gunita Elksne 

11.55 – 12.30 Skolotāja loma skolēnu sadarbības veicināšanā / Iespējamās Misijas 
pārstāvis Kristaps Zaļais 

12.30 - 13.00 Cēsu jaunā skola „Kā ikdienā realizēt bērnu līdzdalību – labās prakses, 
izaicinājumi, riski” / Cēsu jaunās sākumskolas direktore Dana Narvaiša 

13.00 -14.00 Pusdienas 
14.00 – 14.30 Neformālās izglītības metodes skolas ikdienā – vajadzību noteikšana, 

mērķu izstrāde, resursu apzināšana, metožu izvēle / Neformālās izglītības 
apmācītāja dažādās organizācijās t.sk. Lūzumpunkts, organizāciju psiholoģe 
Lauma Žubule 

 

Konference tiek organizēta bērnu iesaistes programmas 

„Par mani - Kopā ar mani” ietvaros un tās mērķis ir 

veicināt pieredzes apmaiņu starp sākumskolas 

skolotājiem par labajiem piemēriem un praksi, kā arī 

izaicinājumiem un grūtībām, nodrošinot bērnu sadarbību 

un iesaisti skolas ikdienas sadzīvē un mācību procesā. 

Darbnīcās tiks izmēģināti praktiski paņēmieni darbam 

 



 

14.30 – 15.30 Metožu un praktisko instrumentu darbnīcas: I daļa 
I grupa: Tēma: Metodes skolēnu sadarbības un līdzdalības veicināšanai sākumskolā, 

vada Māris Resnis 
II grupa: Tēma: Metodes citādā pieņemšanai un iekļaujošas klases veidošanai; vada 

Ieva Garjāne 
III grupa: Tēma: Metodes ieklausīšanās prasmju attīstīšanai. Cieņpilna komunikācija 

(skolēns-skolēns; skolotājs-skolēns); vada Maira Dzene 
15.30  - 15.50 Kafijas pauze 
15.50 – 16.50 Metožu un praktisko instrumentu darbnīcas: II daļa 
I grupa: Tēma: Metodes skolēnu sadarbības un līdzdalības veicināšanai sākumskolā, 

vada Māris Resnis 
II grupa: Tēma: Metodes citādā pieņemšanai un iekļaujošas klases veidošanai; vada 

Ieva Garjāne 
III grupa: Tēma: Metodes ieklausīšanās prasmju attīstīšanai. Cieņpilna komunikācija 

(skolēns-skolēns; skolotājs-skolēns); vada Maira Dzene 
16.50 - 17.05 Kopējās atziņas no darba grupām, prezentē darba grupu vadītāji  
17.05 – 17.30 Izvērtēšana kā mācību prasmju nostiprināšana. Noslēgums / vada Vilis 

Brūveris 
 

Pasākuma moderators- VILIS BRŪVERIS 

 

Semināru, konferenču un apmācību vadītājs, vada apmācības 
skolotājiem par līdzdalību un uzņēmējspēju attīstību. Ieviesis Latvijā 
bērnu un jauniešu līdzdalības metodes “Kafija ar politiķiem” un 
“Saldējums ar politiķiem”. Šobrīd vada Latvijas simtgades projektu 
“TUESI.LV”, kas veido video stāstus par iedvesmojošiem cilvēkiem 
dažādās Latvijas vietās. 
 

 

Darbnīcu vadītāji: 

 

MĀRIS RESNIS 
Neformālās izglītības apmācītājs ar 15 gadu pieredzi. Vada apmācības 
jauniešiem, skolotājiem un organizācijām. 
Darbojas Piedzīvojumu organizācijā „Lūzumpunkts”, kas 
specializējas piedzīvojumu, aktīvās atpūtas pasākumu, komandas 
veidošanas un attīstības treniņu vadīšanā un īstenošanā. 

 

IEVA GARJĀNE 
Neformālās izglītības apmācītāja un pasākumu moderatore ar 15 gadu 
pieredzi. Jauniešu centru vadītāja un pieredzējusi projektu īstenotāja. 
Vada neformālās izglītības apmācības jauniešiem un pieaugušajiem. 
Šobrīd- arī Rīgas skolēnu domes konsultante.  
Programmas “Par mani-kopā ar mani” nodarbību vadītāja. 

 

MAIRA DZENE 
Zinātnes un mācību centra “Cilvēks un visums” pasniedzēja.  
Latvijas intelektuālās attīstības fonda dibinātāja.  
Vada nodarbības skolotājiem, jauniešiem un bērniem par sociāli 
emocionālajām prasmēm. Šobrīd strādā arī skolā un pirmsskolā. 
 

 


