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eTwinning Skolu un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas  

reģionālā konference  

 

“Radošās laboratorijas projektos un mācību procesā” 

 

 

 
 

 

2023. gada 13.marts 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90 

 

Darba kārtība 
 

Laiks Aktivitāte Vadītāji 

09:30 – 10:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija, rīta kafija  

10:00 – 10:30 Ievads, dienas plāna izklāsts.  

Radošo laboratoriju pamata jēdziena izklāsts 

Radošuma veidošanos ietekmējošie faktori, radošuma 

izmaiņas un veicināšanas iespējas 

Sandra Trošina 

Vineta Pavlova 

10:30 – 12:30 Radošo laboratoriju ACL posmi, radošuma attīstīšanas 

bezmaksas Moodle kursa izpēte 

Konverģentā un diverģentā domāšana, to pielietojums 

radošuma veicināšanā 

Kopīgi vingrinājumi radošuma veicināšanai 

Sandra Trošina 

Vineta Pavlova 

12:30 – 13:30 Pusdienas  

13:30 – 14:00 eTwinning projektu īss apskats, to sasaiste ar radošumu un 

skolēnu projektu darbiem 

Liene Millere 

(eTwinning) 

14:00 – 15:30 Grupu aktivitātes 

Grupu projektu ideju ģenerēšana, atlase, analīze 

Sandra Trošina 

Vineta Pavlova 

15:30 – 17:00 Grupu ideju izstrāde, prezentēšana un novērtēšana Sandra Trošina 

Vineta Pavlova 

 

*Kafija un nelielas uzkodas būs nodrošinātas pasākuma telpā visas dienas garumā, tāpēc atsevišķas 

kafijas pauzes programmā nav paredzētas. 

 

Mērķauditorija – skolotāji (vispārizglītojošo priekšmetu, speckursu u.tml.) 

 

“Radošums – viena no mūsdienās vispieprasītākajām prasmēm, kuras attīstīšana ir sarežģīta un 

nelineāra. Zinātniskie pētījumi rāda, ka piecgadīgam bērnam radošuma attīstības pakāpe ir 98%, 

desmitgadīgam - 30%, piecpadsmit gados radošums krītas līdz 12%, un viduvējam pieaugušajam 

cilvēkam radošuma pakāpe ir tikai nieka 2%” (Land, Jarman, "Breaking point and beyond", 1993). 

Dzīve un it īpaši skola mūs "ieliek rāmjos" - ir tikai viena pareizā atbilde un skolā nav vietas radošumam! 

Lai novērstu radošuma izskaušanu mācību procesā, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji 

kopā ar Erasmus+ SCALE projekta dalībniekiem ir izstrādājusi metodiku radošo projektu ieviešanai 
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skolā. eTwinning sadarbībā ar Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu rīko konferenci radošuma izpētei 

un iekļaušanai skolā.  

Pasākumā plānots iepazīstināt pedagogus ar jau izstrādātu radošo laboratoriju metodiku un materiāliem, 

kurus var veiksmīgi izmantot mācību procesā. Tiks piedāvāti izstrādāti, izdrukāti materiāli (radošuma 

koncepcijas izpēte, metodiskie materiāli radošo pasākumu īstenošanai, gatavo formu novērtējumam 

paraugi), un nelielas balvas labāko grupu projektu komandām. 

Nodrošināsim nepieciešamo tehniku, pusdienas, uzkodas un kafiju, kā arī būs iespēja saņemt pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides apliecību 6h apjomā. 

 


