
 

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības 

Vasaras dienas 2021 Ādažos 

“Sociālās un pilsoniskās mācību jomas pilnveidotā satura un pieejas ieviešanas pieredze un metodiskie 

ieteikumi tālākam darbam” 

SVARĪGI 

Dalības maksa 

Vēršam uzmanību, ka dalības maksa mainās atkarībā no pieteikšanās laika: 

* piesakoties līdz 19.jūlijam dalības maksa ir EUR 55 (priekšapmaksa 20% - EUR 11) 

* piesakoties laikā no 19. līdz 26.jūlijam dalības maksa ir EUR 60  

(priekšapmaksa 20% - EUR 12) 

* piesakoties laikā no 26. jūlija līdz 1.augustam dalības maksa ir EUR 65 (priekšapmaksa 20% - EUR 13) 

Dalības maksā ietilpst: 

a) autobusa pakalpojumi (1. dienā Rīga-Ādaži-Rīga; 2. dienas vakarā Ādaži-Rīga), ja esat šo variantu 

izvēlējušies (svarīgi – 2. dienas rītā dalībniekiem, kuri izvēlējušies izmantot autobusu, patstāvīgi jānokļūst 

no Rīgas uz Ādažu Brīvo Valdorfa skolu. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim sarunāt ar kolēģiem, kuri 

2. dienas rītā dosies no Rīgas uz Ādažiem ar automašīnām); 

b) ekskursija pa Ādažu novadu; 

c) ēdināšana 1. dienā – kafijas galds, pusdienas, vakariņas ar atspirdzinošiem dzērieniem; 

2. dienā – brokastis, pusdienas, kafijas galds. 

Maksa par naktsmītni šajā summā nav iekļauta. Ja vēlaties nakšņot Ādažu viesu namā, pārskaitiet norādīto 

summu (22,50 eiro) uz biedrības kontu, un mēs veiksim kopējo maksājumu par visiem nakšņotājiem. 

Informācija pārskaitījuma veikšanai: 

Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība 

Reģ. nr. 40008083087 

Konta nr.: LV17HABA0551007669210 

Maksājuma mērķī, lūdzu, norādīt vai tiek apmaksāta dalības maksa / naktsmītne / dalības maksa un naktsmītne! 

Ja nepieciešams rēķins, lūdzu, rekvizītus sūtīt uz e-pastu ginta.sigulda@gmail.com  

Atgādinām - visi pieteiktie dalībnieki ir apstiprinājuši, ka “ir vakcinējušies pret COVID - 19 vai arī izslimojuši 

šo slimību un var uzrādīt šos faktus apliecinošu sertifikātu.”  

Sertifikātus lūgums būt gataviem uzrādīt vai nu mobilajā ierīcē vai izdrukātā veidā. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ginta.sigulda@gmail.com


 
PROGRAMMA 

2. augusts 

 

10.30 - 11.30 ierašanās/ reģistrācija/ kafija Ādažu Brīvajā 

Valdorfa skolā 

 

11.30 - 12.00 

Visiem kopīgi 

amfiteātrī vai 

svētku zālē 

atklāšana/ ievads  Ansis Nudiens 

12.00 - 13.00 

Visiem kopīgi 

amfiteātrī vai 

svētku zālē 

Apaļais galds VI: 2020. / 2021. m. g. 

pedagoģiskās darbības Sociālajā un 

pilsoniskajā mācību jomā pieredzes 

izvērtējums 

Liene Ozoliņa, eksperte projektā Skola 

2030, vēstures skolotāja Rīgas Franču licejā 

13.00 - 13.30 Pusdienas Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā  

13.40 - 15.50 

paralēlās 

nodarbības, 

dalījums 

grupās 

Latvijas skolas somas piedāvājuma jēgpilna 

integrēšana mācību procesā sociālajā un 

pilsoniskajā mācību jomā 

 

 A B C 

13.40 – 

14.20 

LNVM MEL LNA 

14.25 – 

15.05 

MEL LNA LNVM 

15.10 – 

15.50 

LNA LNVM MEL 

 

Astrīda Burbicka (Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs (LNVM)),  

Iļja Ļenskis (muzejs “Ebreji Latvijā” 

(MEL)),  

Antra Mazūra (Latvijas Nacionālais arhīvs 

(LNA)). 

16.00 - 17.30 

paralēlās 

nodarbības, 

izvēles 

princips 

1. Būtiskie akcenti ekonomikā pamatskolā un 

vidusskolā - teorija un prakse 

Santa Kazaka, eksperte projektā Skola 2030 

Līga Peiseniece, Banku Augstskolas rektore 

 2. Mācīšanās stratēģijas un skolēnu snieguma 

vērtēšana lietpratības attīstīšanai sociālās 

zinībās un vēsturē 5. klasē 

Signita Gabrāne, ekonomikas, sociālo zinību 

un vēstures skolotāja Daugavpils 12. 

vidusskolā 

 3. Filozofijas elementu integrācija kursā 

Vēsture un sociālās zinātnes I 

Evi Daga – Krūmiņa, eksperte projektā 

Skola 2030, filozofijas skolotāja Rīgas Franču 

licejā 

17.40 – 19.40 Ekskursija “Ādažu novada ievērojamās vietas”  

19.40 - … klases vakars - vakariņas, sarunas ar kolēģiem, 

neformālas aktivitātes 

 



 

3. augusts 

9.00 – 9.30 brokastis Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā  

9.40 – 11.10 

paralēlās 

nodarbības, 

dalījums 

grupās 

A Vēsture un sociālās zinātnes I - tematiskais 

plānojums 

 

Annija Bergmane, Salaspils 1. 

vidusskolas Latvijas un pasaules 

vēstures skolotāja, direktores vietniece, 

eksperte projektā Skola 2030 

 B Vēsture un sociālās zinātnes I - tematiskais 

plānojums 

Kārlis Klišāns, Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu 

skolotājs, eksperts projektā Skola 2030 

 C Informācijas pratības prasmju attīstīšana 

izmantojot 8. klases temata Latviešu nācijas 

veidošanās mācību līdzekļus Latvijas un pasaules 

vēsturē 

Ansis Nudiens, Skola 2030 sociālās un 

pilsoniskās mācību jomas vadītājs 

 

11.20 – 12.50 

paralēlās 

nodarbības, 

dalījums 

grupās 

A Mācīšanās stratēģijas pielietošana mācību 

procesā Latvijas un pasaules vēsturē 8.kl.  

 

Liene Ozoliņa, eksperte projektā 

Skola2030, vēstures skolotāja Rīgas 

Franču licejā,  

Aija Kļaviņa, direktores vietniece 

izglītības jomā un vēstures skolotāja 

Rīgas Franču licejā 

 B Informācijas pratības prasmju attīstīšana 

izmantojot 8. klases temata Latviešu nācijas 

veidošanās mācību līdzekļus Latvijas un pasaules 

vēsturē 

Ansis Nudiens, Skola 2030 sociālās un 

pilsoniskās mācību jomas vadītājs 

 

 C Vēsture un sociālās zinātnes I - tematiskais 

plānojums 

 

Annija Bergmane, Salaspils 1. 

vidusskolas Latvijas un pasaules 

vēstures skolotāja, direktores vietniece, 

eksperte projektā Skola 2030 

Kārlis Klišāns, Jēkabpils Valsts 

ģimnāzijas vēstures un sociālo zinātņu 

skolotājs, eksperts projektā Skola 2030 

13.00 - 13.30 pusdienas Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā  

13.40 – 15.10 - 

paralēlās 

nodarbības, 

izvēles 

princips 

 

1. Būtiskie politikas un tiesību akcenti  valsts un 

starptautiskās attiecības tematos – “Vēstures un 

sociālo zinātņu I” kursā vidusskolā - teorija, 

pieredze  

Vineta Kantāne, politikas un tiesību 

skolotāja Rīgas Franču licejā un Rīgas 

Teikas vidusskolā, lektore RISEBA 

 2. Informācijas pratības prasmju attīstīšana 

izmantojot 8. klases temata Latviešu nācijas 

veidošanās mācību līdzekļus Latvijas un pasaules 

vēsturē  

Ansis Nudiens, Skola 2030 sociālās un 

pilsoniskās mācību jomas vadītājs 

 



 3. Mācīšanās stratēģijas pielietošana mācību 

procesā Latvijas un pasaules vēsturē 8.kl.  

Liene Ozoliņa, eksperte projektā 

Skola2030, vēstures skolotāja Rīgas 

Franču licejā,  

Aija Kļaviņa, direktores vietniece 

izglītības jomā un vēstures skolotāja 

Rīgas Franču licejā 

15.20 - 16.40 

Visiem kopīgi 

amfiteātrī vai 

svētku zālē 

Paneļdiskusija – ko un kāpēc svarīgi iemācīt 

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā? 

Moderē: Evi Daga – Krūmiņa, eksperte 

projektā Skola 2030, filozofijas 

skolotāja Rīgas Franču licejā.  

Piedalās:  

Ineta Drēže (vēstures un sociālo zinību 

skolotāja, Sociālās un pilsoniskās 

mācību jomas koordinatore Liepājā), 

Valdis Klišāns (vēstures skolotājs 

Rīgas Teikas vidusskolā, izdevniecība 

Zvaigzne ABC), 

Aija Kļaviņa (direktores vietniece 

izglītības jomā un vēstures skolotāja 

Rīgas Franču licejā), 

Kristīne Kornijanova (Sociālās un 

pilsoniskās mācību jomas priekšmetu / 

kursu skolotāja Ventspils 4. vidusskolā, 

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas 

koordinatore Ventspilī), 

Mārtiņš Mintaurs (LU Vēstures un 

filozofijas fakultātes docents, žurnāla 

Domuzīme vēstures nodaļas redaktors). 

16.40 – 17.10 kafija, sertifikātu saņemšana un neformālas 

aktivitātes 

 

17.10 tie, kuri izmanto piedāvāto autobusu, dodas ceļā Ādaži - Rīga 

 


