
Cienījamie kolēģi! 
 
Kopš 2012.gada izglītības organizācija TA Group rīko straptautiskās konferences par dažādiem 
domāšanas prasmju attīstības aspektiem mācību procesā. Šogad konferences tematika ir 
domāšanas prasmju vērtēšana. Tēma ir aktuāla Latvijas izglītības reformas kontekstā, tāpēc 
vēlamies aicināt Jūsu skolu dažādu priekšmetu skolotājus piedalīties konferencē 28.-29.augustā 
un iepazīties ar pēdējām tendencēm šajā jomā.  
 
Šogad konference norisināsies virtuālajā vidē, padarot piedalīšanos vieglu katram dalībniekam. 
Papildus tam mēs piedāvājam četru stundu programmu latviešu valodā, lai veicinātu vietējo 
skolotāju dalību šajā pasākumā. Pateicoties Eiropas finansējumam, līdz 90 skolotājiem no Latvijas 
skolām varēs piedalīties konferencē par brīvu. Mēs arī piedāvājam īpašu cenu tiem Latvijas 
skolotājiem, kuri izvēlēsies pilnu konferences programmu.  
 
Ja Jūs vēlaties, lai skolotāji izmantotu šo iespēju, lūdzam Jūs aicināt viņus reģistrēties pēc iespējas 
ātrāk, lai rezervētu dalības vietu. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka skolas vadība arī var rezervēt 
visas skolas dalības biļeti, tādejādi veicinot visas skolas pedagoģiskā kolektīva piedalīšanos. 
Konferences laikā mēs dalīsimies pieredzē, kā izmantot domāšanas prasmju vērtēšanas 
instrumentus darbā ar skolēniem. Līdz ar to piedalīšanās konferencē var ieinteresēt dažādu 
priekšmetu skolotājus, ieskaitot arī pamatskolas skolotājus. Jūs varat apskatīt dažus no 
izstrādātajiem materiāliem mūsu vietnē.  
 
Konferences provizoriskā programma ir izklāstīta nākamajā lapā. Pabeigtā programma tiks 
nosūtīta saskaņošanai pašvaldībā, kas ļaus konferences dalībniekiem saņemt apliecību.  
 
Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, droši rakstiet! 
 
 
Konferences rīcības komiteja 
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Konferences provizoriskā programma 

 

 
Konferences pilna programma būs pieejama 20.jūlijā. Īss programmas 
pārskats palīdzēs Jums saprast pasākuma vispārīgo norises 
struktūru. Mēs pievienosim informāciju par lektoriem konferences 
vietnē tiklīdz tā būs pieejama.  

 

Piektdiena, 28.augusts 

09:00 - 12:30  Domāšanas prasmju vērtēšanas instrumenti.  

Praktiskā darba sesijas par instrumentu izmantošanu domāšanas prasmju vērtēšanai mācību 
stundā. Ilustrācijas un piemēri no dažādu priekšmetu stundām un ar vairākām skolēnu vecuma 
grupām.  

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties programmā ne tikai latviešu, bet arī angļu un krievu valodā.  

13:30 - 17:00  Starptautisko vieslektoru darba semināri par domāšanas prasmju veicināšanu un 
vērtēšanu.  

17:00 - 18:00  Diskusijas par mācīšanās pieredzi. 

  

Sestdiena, 29.augusts 

09:00 - 15:00  Lekcijas un darba semināri par domāšanas prasmju pilnveides un vērtēšanas praksi 
mācību procesā no vairākām valstīm: Somija, Zviedrija, Beļģija, Spānija, Lielbritānija, Ukraina, 
Krievija un Latvija.  

15:00 - 16:00  Diskusijas par mācīšanās pieredzi. 
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