
„Samsung Skola nākotnei” 
Programma „Skolotājs 3.0”

III MODULIS: IT PIELIETOJUMS 
MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ

09.00–9.55

9.55–10.30

10.30–10.50

10.50–11.30

13.05–14.55

Kas ir animācija un kā to izmantot mācībās? Stāsta animatori 
Kristīna Ratniece un Ivars Šmits no “Multenkultens”

Laiks Norise

„Samsung tehnoloģiju telpa”, Duntes iela 6, 1. stāvs, Rīga 2015. gada 9., 10. aprīlis

Video: veidošanas pamatprincipi un 
izmantošanas iespējas mācībās 

Praktiskais darbs: video veidošana

Mākoņpakalpojumi: darbības pamatprincipi. 
Priekšrocības to izmantošanai mācībās

15.15–16.45 Drošība un uzvedības etiķete internetā. Ar pieredzi dalās 
Maija Katkovska no Net-Safe Latvijas Drošāka interneta centra

Kafijas pauze

Praktiskais darbs: pirmie soļi animācijas veidošanā
 

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

14.55–15.15 Kafijas pauze

12.20–13.05 Pusdienas
 

11.30–12.20

Pārmaiņu projekta prezentācijas vērtēšanas kritēriji
 

17.45–18.00 Dienas kopsavilkums
 

16.45–17.45



„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.

Kristīna Ratniece – animācijas studijas “Multenkulten” animatore un dibinātāja, 
māksliniece. Piedalījusies veidošanā un individuāli izstrādājusi vairākas datoranimācijas 
filmas, darbojas nanoteātra izrāžu veidošanā un izrādīšanā. Veido animācijas filmas kopā ar 
bērniem un dokumentē izveidotos darbus.

Ivars Šmits – arhitekts, studijas “Multenkulten” animators. Veidojis leļļu teātra un 
nanoteātra uzvedumus, darbojas arī kā scenogrāfs un mākslas un mūzikas plenēros Latvijā 
un Igaunijā. Ivaram vislielāko prieku sagādā iztēlē radītu vizuālo ainavu materializēšanas 
process, tāpēc viņa mīļākās darbošanās jomas ir arhitektūra, nanoteātris, animācija un 
teksts.

Maija Katkovska – Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra vadītāja. Aktīvi skaidro un 
izglīto par jautājumiem, kas saistīti ar drošību interneta vidē – māca gan skolēnus, gan 
skolotājus par to, kādus foto būtu pieļaujams izvietot tiešsaistē un par to, kāda īsti ir sociālo 
tīklu etiķete.




