
„Samsung Skola nākotnei” 
Programma „Skolotājs 3.0”

III MODULIS: IT PIELIETOJUMS 
MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ

09.00–9.30

9.30–11.00

11.00–11.15

11.15–13.15

13.15–14.00

14.00–15.45

15.45–16.00

17.30–18.00

Sociālo tīklu un blogu izmantošanas iespējas mācībās. 
Pirmie soļi to izveidē.

Darbs komandās: 
pārmaiņu projektam veltīta bloga izveide un prezentācija

Pusdienas

Kafijas pauze

Dienas kopsavilkums

Laiks Norise

„Samsung tehnoloģiju telpa”, Duntes iela 6, 1. stāvs, Rīga 2015. gada 26., 27. marts

Dienas ievads. Rīta rosme pirkstiem – 
Samsung tehnoloģiju apgūšanas treniņš

Kafijas pauze 

Uzziņai:
Madara Zingere, organizatore. Tālr. +371 26 353 828
Margrieta Ulmane, organizatore. Tālr. + 371 29 188 230

Automašīnas ērti novietojamas stāvvietā pie ēkas, kurā notiks mācības – 
iebraucot autostāvvietas teritorijā, jāpaņem talons un dienas noslēgumā 
pie organizatoriem tas jāapmaina pret izbraukšanas kartiņu.   

16.00–17.30 Prezentācijas: platformas to veidošanai, darbs komandās – 
pārmaiņu projekta prezentācijas izstrāde 

Infografiki: platformas to veidošanai, piemēri, darbs 
komandās - pārmaiņu projektu raksturojoša infografika 
izstrāde un prezentācija



„Samsung Skola nākotnei” 
Programma „Skolotājs 3.0”

III MODULIS: LEKTORI UN EKSPERTI

Edīte Sarva  - “Iespējamā Misija” absolvente, eTwinning vēstniece, nodarbojas ar 
skolotāju tālākizglītību. Edīte kopā ar Oskaru Kaulēnu ir III moduļa mācību 
programmas izstrādātāja un vadītāja.

Oskars Kaulēns   - “Iespējamā Misija” absolvents, Rīgas Lietuviešu vidusskolas 
vēstures, politikas un kulturoloģijas skolotājs, nodarbojas ar skolotāju 
tālākizglītību. Oskars kopā ar Edīti Sarvu ir III moduļa mācību programmas 
izstrādātājs un vadītājs.

Arnis Jēkabsons - Reklāmas aģentūras “Publicis Riga” Digitālo projektu direktors 
Baltijas valstīs. Sociālo tīklu un digitālās vides eksperts. Zina, ka mūsdienās sociālie 
tīkli ir mūsu CV - mūsu darbus, domas un sasniegumus var aplūkot gan draugi, gan 
svešinieki jebkur pasaulē. Arnis dalīsies ar savām zināšanām un praktiskiem pado-
miem sociālo tīklu un blogu veidošanā un uzturēšanā.

Nika Aleksejeva - Milzīgu popularitāti iekarojušā Latvijas „start-up” uzņēmuma, 
datu vizualizācijas rīka “infogr.am” pārstāve. Nikas pārziņā ir “infogr.am” 
izglītojošie projekti un ikdienā viņa īsteno nopietnu sociālu misiju – uzlabot datu 
lasītprasmi globālā mērogā. Nika stāstīs par vizuālās informācijas nozīmi mācībās, 
kā arī iepazīstinās infografiku veidošanas pamatprincipiem, palīdzot arī praktiskajā 
darbā.




