15.00–16.30 3. daļa. Plenārsēde
DZĪVOT kopā:
atklājot, radot, svinot
Atskats:
KĀ JUTĀMIES, KO DARĪJĀM, KO UZZINĀJĀM DARBA GRUPĀS?
Raivis Kalniņš, SIA “Brain Games” izpilddirektors
KĀ PALĪDZĒT (UN KĀ NETRAUCĒT) AUGT: mužīgā skolēna pārdomas
Savā pieredzē un pārdomās dalīsies uzņēmuma, kurā strādā gan pieaugušie,
gan jaunieši, vadītājs; mīlēts un mīlošs krustēvs un onkulis; gaidīts un priecīgs
ciemiņš sociālās korekcijas izglītības iestādē un bērnunamā;
jauniešu attīstības programmas līdzdibinātājs; trīsdesmitgadnieks.

Savādāks konferences noslēgums

Izglītības attīstības centra konference

DZĪVOT, MĀCĪTIES UN STRĀDĀT KOPĀ.
15 DARBĪBAS UN SADARBĪBAS GADI
2019. gada 21. novembrī
AC Hotel by Marriott Riga, Dzirnavu ielā 33, Rīgā

KONFERENCES PROGRAMMA
9.45 Prieks satikt savējos – pulcēšanās un rīta sarunas
pie kafijas tases

10.30–12.30 Konferences atklāšana un 1. daļa
MĀCĪTIES kopā:
atstājot pēdas, mainoties

Konference notiek Izglītības attīstības centra (IAC) projekta “Dzīvot,
mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros sadarbībā ar British Council Latvia

Iveta Vērse, Izglītības attīstības centra (IAC) direktore
Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs
Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja
Aija Tūna, Izglītības attīstības centra satura eksperte, Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja,
programmas “Latvijas skolas soma” vadītāja

Nikky Smedley, Lielbritānija, radošuma un izglītības eksperte
RADOŠUMA SPĒKS
Kāda nākotne sagaida cilvēkus šajā robotizētajā un aizvien digitalizētākajā
pasaulē? Tas, kas mūs atšķir no mašīnām, ir mūsu spēja radīt un izgudrot.
Varētu domāt, ka mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē izglītības sistēma un
visa attīstība ir vērsta tieši uz šīm atšķirībām. Taču neizskatās, ka tā būtu.
Šajā uzrunā autore meklēs atbildes, kāpēc radusies šāda situācija un kas jāmaina,
lai iegūtu visas priekšrocības, kuras sniedz mūsu vislielākā bagātība – iztēle.
Mārtiņš Mitenbergs, Latvijas Kara muzeja Izglītības
un informācijas nodaļas vadītājs
PILSONISKUMS UN PATRIOTISMS KĀ MŪSDIENU VĒRTĪBA
Patriotisms ir nešķirams no brīvības, arī no personīgo domu un rīcības brīvības,
bet vienlaikus katram sabiedrības loceklim jāizjūt pienākuma apziņa pret otru
cilvēku, lojalitāte pret kultūrvēsturisko mantojumu un dzimto apvidu tieši
fiziskajā nozīmē. To visu apzīmē ar vienu latīņu valodas vārdu – Patria.
Katrs cilvēks, attīstot sevi, gūstot pieredzi un atziņas, veido savu iekšējo
neatkarību. Domās neatkarīgs cilvēks spēj aizstāvēt arī tautas un valsts
neatkarību. Meklē sevi sevī un, iespējams, atradīsi tur valsti!

12.30–13.30 Pusdienas
13.30–14.45 2. daļa. Darbs paralēlās grupās
STRĀDĀT kopā: radoši, daudzveidīgi, sadarbojoties,
gudri izvēloties
Radoša darbošanās:
DARBOTIES KOPĀ, LAI PALIKTU KOPĀ
Darbnīcu vadīs Nikky Smedley, Lielbritānija, radošuma un izglītības eksperte.
Aicinām uz interaktīvu drāmas paņēmienu darbnīcu, kurā caur šķietami
vienkāršu rotaļīgumu atklāsies dziļas mācīšanās un emocionālās attīstības
process. Nāciet ar atvērtu sirdi un attieksmi, esiet gatavi piedalīties un līksmot,
kopā ar citiem nedaudz vairāk uzzinot, ko nozīmē būt cilvēkam un kādi ir mūsu
visvērtīgākie resursi.

Darbīga domāšana:
SADARBĪBAS BURVJU VARA
Par sadarbību aicinās domāt Toms Urdze, semināru un mācīšanas, plānošanas,
pārmaiņu sekmēšanas un cilvēku vadīšanas projektu vadītājs;
vietnes “Metodes.lv” radītājs, un Aija Tūna, IAC satura eksperte.
Kā sabalansēt dalībnieku personīgās intereses ar komandas mērķi? Kā veicināt
komandas locekļu aktīvu līdzdarbošanos un līdzatbildību par kopīgo mērķi? Kā
sekmēt dažādību un izmantot to par resursu komandas darbā? Šie ir daži no
jautājumiem, kurus apskatīsim nodarbībā par efektīvu komandas darbu.

Gudro izvēļu darbnīca: SARUNA PAR MEDIJPRATĪBU,
KRITISKO DOMĀŠANU UN VĒRTĪBĀM
Ar savu skatījumu uz šiem jautājumiem dalīsies Sandra Veinberga, profesore
komunikācijas zinātnē, mediju eksperte, žurnāliste. Sarunu vadīs Ingūna Irbīte
un Daina Zelmene, IAC satura un metodikas ekspertes.
Darbnīcā sarunāsimies par to, kā mediji ietekmē sabiedrības vērtības, ar
kādām ētiskajām izvēlēm, dilemmām mūsdienās nākas sastapties medijiem,
kā mums – mediju lietotājiem – izdarīt gudras izvēles, būt zinošiem, kritiski
domājošiem un atbildīgiem.

Atvērtā diskusija: MŪSU DAUDZVEIDĪBA.
KOPĪGAIS UN ATŠĶIRĪGAIS
Diskusiju vadīs Liesma Ose, Labklājības ministrijas ESF projekta "Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās" eksperte, Qamber Ali Awan, Pakistāna,
uzņēmējs un reto valodu tulks Latvijā, un Iveta Vērse, IAC direktore.
Īsts ceļojums ir nevis tāds, kurā tiek atklātas jaunas pasaules, bet tāds, kurā
tās var ieraudzīt no cita skatu punkta.
Diskusija par šādu skatījumu uz dzīvi arvien pieaugošākā cilvēku, ideju, kultūru
daudzveidībā, par cieņu un atzīšanu, līdztiesību, bet ne vienādošanu, par
piederības un vietas izjūtu, kura mums katram ir sava, bet par kuru varam
vienoties savstarpēji bagātinošā DIALOGĀ.

