
I modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības” 

 

13.02.2015., Tallina, Tehniskās universitātes inovāciju centrs Mektory  

Interaktīvas lekcijas skolu komandām un 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 vai Pērnavas skolas digitālo pārmaiņu projekts  

• “„Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa  

Piektdienā, 13.02., Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un 

Biznesa centrā “Mektory” notika “Samsung Skola nākotnei” 2015. gada 

programmas “Skolotājs 3.0” 1. mācību modulis: Mūsdienīga izglītība 

un skolēnu vajadzības, pārmaiņu definēšana. Tajā piedalījās visas 

desmit finālā iekļuvušo Latvijas skolu komandas, arī Ādažu vidusskolas 

komanda: Dace Dumpe, Aiga Mikasenoka, Ieva Ramba, Raivis Pauls. 

Ceļā komandas no Rīgas devās jau agrā rītā plkst. 6.00. Pirmās stundas 

autobusā komandas pavadīja guļot, labojot neizlabotos kontroldarbus, 

brokastojot un savstarpēji sarunājoties. Tuvojoties jau ceļa otrajai pusei, 

notika komandu iepazīstināšana ar skolu komandu mentoriem un 

komandu iepazīstināšana ar sevi. Tika sākts darbs pie komandu nosaukumu izstrādes, kuru vajadzēja prezentēt 

pirms došanās mājup.  

Ierodoties galamērķī, komandas 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. Neskaitot vidi un iespējas, mūsu komandai ļoti patika pagrabā ierīkotais 

zaļais gaitenis. Pēc centra apskates, visi aizpildījām aptauju, lai saprastu skolotāju šī brīža lielākos 

izaicinājumus. 

Nodarbības, kuras pusdienu pauze sadalīja divās daļās, sākās ar 2015. gada programmas “Skolotājs 3.0” mērķu 

iepazīstināšanu. Tam sekoja 1. daļā 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 bija papildinātas ar īsām praktiskām aktivitātēm, kuras 

tika izpildītas ar lielu aizrautību. 

Otrā daļa bija vairāk vērsta uz iedvesmošanu un iespēju apjaušanu. Mums bija iespēja iepazīties ar Samsung 

izglītības iniciatīvas “Digital Turn” Igaunijā vienu no izstrādātājiem Martu Lamperi. Uzzinājām, ka no maija 

visiem skolēniem obligāti ir jābūt saviem planšetdatoriem, 12. klases beigās ir jānokārto 3 eksāmeni (igauņu 

valodā, svešvalodā, matemātikā) un jāizstrādā pētījums – zinātniski pētnieciskais darbs. Īpaši patika, ka Marts 

uzsvēra, ka iniciatīvu izdevās ieviest ar piekto mēģinājumu. Pēc tam mūs turpināja iedvesmot Valgas skolas 

digitālo pārmaiņu projekta izstrādātāji, daloties pieredzē, sastaptajos un pārvarētajos izaicinājumos. Visumā 

brīvajai dienai konstruktīvusmu piešķīra Zane Oliņa, kura iepazīstināja ar komandu pārmaiņu projekta izstrādi 

un vērtēšanu. 

Pirms došanās mājup, notika komandu nosaukumu prezentēšana. 

Turpmāk Ādažu vidusskolas komandu (Dace Dumpe, Aiga 

Mikasenoka, Ieva Ramba un Raivis Pauls) sauks “Sekotāja vektors”! 

Darbs nebeidzās atgriežoties Rīgā. Patiesībā tas tagad tikai sāksies. Jau 

19.02.2015. notiks “Sekotāja vektora” tikšanās ar mūsu kritisko draugu, 

mentori Ingu Pāvuli. 

Lai gan 22. maijā tikai viena komanda, kuras projekts programmas 

noslēgumā saņems visaugstāko žūrijas vērtējumu, iegūs galveno balvu - 

10 000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām savai skolai, mēs 

darīsim visu, lai tā būtu Ādažu vidusskola, mēs novēlam veiksmi arī 

komandām no Aknīstes vidusskolas, Druvas vidusskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Liepājas 

Raiņa 6. vidusskolas, Pelču speciālās internātpamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Pļavnieku pamatskolas, 

Saldus pamatskolas un Viļānu pamatskolas, jo katrs skolēns ir pelnījis iespēju strādāt ar labu skolotāju. Ceram, 

ka no šīs apmācību programmas vislielākie ieguvēji būs skolēni! 

Raivis Pauls 


