
 

Programmas „Skolotājs 3.0” aktivitāšu kalendārs 

I modulis 13.02.2015 

“Mūsdienīga izglītība un 
skolēnu vajadzības” , 
Tallina, Tehniskās 
universitātes  inovāciju 
centrs Mektory 

 

II modulis  5.03.2015 

“Pārmaiņu vadība un līdera 
prasmes”, „Koka Rīga”, 
Krāsotāju iela 13, Rīga 

 

III modulis 26. un 
27.03., un 9. un 
10.04.2015  

(divas dienas, skolu 
komandas divās grupās)  

“Tehnoloģijas – 
mūsdienīgas izglītības 
daļa”, Rīga, Samsung 
tehnoloģiju telpa, Duntes 
iela 6, Rīga 

 

IV modulis 
8.05.2015 

“Prezentāciju un 
pārliecināšanas 
prasmes”, Rīga, vieta 
tiek precizēta 

 

Noslēguma 
pasākums  
22.05.2015  

„Samsung Skola 
nākotnei” mācību 
programmas „Skolotājs 
3.0.” noslēgums, Rīga, 
vieta tiek precizēta.  

Skolu komandu 
pārmaiņu projektu 
prezentācijas. 

16.02- 4.03.2015 

Laikā starp I un II mācību 
moduli mentora un 
Samsung tehnoloģiju 
eksperta vizīte skolā, 
ESOŠĀS SITUĀCIJAS 
NOVĒRTĒŠANA skolā 
mentora vadībā. Vizītes 
datumu skola ar mentoru 
saskaņo individuāli un 
patstāvīgi 

 

Līdz 8.05.2015  

Skolu komandas iesniedz žūrijai pārmaiņu projekta 
aprakstu (4000 zīmes, neskaitot atstarpes) 

 

5.03. - 22.05.2015  

Atlikušajā mācību laikā, konsultējoties ar mentoru, pārmaiņu projekta 
īstenošanas sākšana 

 
 
 
  



 
 
 
13.02.2015 
I modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības” , 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 

 
16.02- 4.03.2015 
Laikā starp I un II mācību moduli mentora un Samsung tehnoloģiju eksperta vizīte skolā, ESOŠĀS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒŠANA skolā mentora 
vadībā. Vizītes datumu skola ar mentoru saskaņo individuāli un patstāvīgi.  
 
5.03.2015 
II modulis: “Pārmaiņu vadība un līdera prasmes”, „Koka Rīga”, Krāsotāju iela 13, Rīga 
 
Radoša un interaktīva darbnīca komandām kopā ar mentoriem (6 stundas): 

• vīzijas formulēšanas teorētiskie aspekti 
• pārmaiņu projekta vīzijas un plāna izstrāde  
• šķēršļu identificēšana un risinājumu izstrāde problēmu pārvarēšanai 
• līdera loma pārmaiņu projektu ieviešanā skolā  

 
5.03. - 22.05.2015  
Atlikušajā mācību laikā, konsultējoties ar mentoru, pārmaiņu projekta īstenošanas sākšana 
 
26. un 27.03., un 9. un 10.04.2015 (divas dienas, skolu komandas divās grupās)  
III modulis: “Tehnoloģijas – mūsdienīgas izglītības daļa”, Rīga, Samsung tehnoloģiju telpa, Duntes iela 6, Rīga 
 
Radoša un interaktīva darbnīca: 
1.dienā (8 stundas): 

• sociālie tīkli un blogi - to pielietojums mācībās  



 
• prezentācijas un infografiki - platformas to veidošanai 

2. dienā (8 stundas): 
• video un animācijas – izmantojamā tehnika un rīki to apstrādei 
• mākoņpakalpojumi un drošību internetā  

 
Līdz 8.05.2015  
Skolu komandas iesniedz žūrijai pārmaiņu projekta aprakstu (4000 zīmes, neskaitot atstarpes) 
 
8.05.2015 
IV modulis: “Prezentāciju un pārliecināšanas prasmes”, Rīga, vieta tiek precizēta 
 
Praktiskas nodarbības skolu komandām (8 stundas): 

• prezentācijas struktūra: mērķis, mērķauditorija, galvenās ziņas, “āķis”, sākums un nobeigums 
• vizuālo materiālu nozīme un loma prezentācijā 
• runas prasmes, ķermeņa valoda, izskats 
• auditorijas novērtēšana un izpratne  
• win-win stratēģija  
• sarunas racionālais un emocionālais līmenis  
• personiska stāsta loma prezentācijā un pārliecināšanā  

 
22.05.2015  
„Samsung Skola nākotnei” mācību programmas „Skolotājs 3.0.” noslēgums, Rīga, vieta tiek precizēta 
 
Pasākums (~8 stundas): 

• skolu komandu pārmaiņu projektu prezentācijas 
• lekcijas, diskusijas 
• ceremonija - uzvarētāja apbalvošana 

 
 
 
 


