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KULTUROLOĢIJAS SKOLOTĀJUS UN IKVIENU INTERESENTU 

 

UZ SEMINĀRU 

 „KULTUROLOĢIJA KOMPETENČU IZGLĪTĪBAS 

KONTEKSTĀ” 
 

Semināra vieta un laiks: 2017. gada 14. marts (otrdiena), no plkst. 11.00 līdz 17.10, Latvijas Universitātes 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte – Jūrmalas gatve 76. 

 

Semināra mērķis: iepazīstināt skolotājus ar iestrādēm un konkrētiem mācību materiāliem kulturoloģijas kā 

integrējoša kursa mācīšanas un mācīšanās procesā, kā arī iepazīties ar kompetenču pieejā balstīta izglītības 

satura aprobācijas un ieviešanas projektu . 

Līdztekus jaunākajai informācijai par projekta “Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrāde un 

ieviešana vispārējā izglītībā” norisēm, praktiskām metodiskām nodarbībām un profesora Dr. Harija Tumana 

lekcijai par globalizācijas projektiem pasaules vēsturē, Kultūras pedagogu biedrība iepazīstinās dalībniekus 

ar savām iecerēm un iespējām. Diskutēsim par to, kā skolotāji kopīgi varētu attīstīt kulturoloģijas nozīmi 

izglītībā un kultūras izpratni sabiedrībā kopumā. 

 

Kultūras pedagogu biedrības mājaslapa:  www.kulturaspedagogi.lv 

Papildus informācija pieejama: tālr. 25915978, e-pasts: kulturaspedagogi@gmail.com  

Semināra laikā būs iespēja ieturēt pusdienas LU PPMF kafejnīcā “Krauklīša gardumi”. 

Semināra beigās tiks izsniegts sertifikāts par dalību. 

Dalības maksa seminārā – 5 EUR (Reģistrējoties dalībai seminārā, atbildes vēstulē saņemsiet Kultūras 

pedagogu biedrības rekvizītus. Maksa par dalību seminārā veicama ar internetbankas starpniecību). 
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SEMINĀRS „KULTUROLOĢIJA KOMPETENČU IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ” 
Otrdien, 2017. gada 14. martā LU PPMF – Jūrmalas gatvē 76 

Rīko Kultūras pedagogu biedrība un  

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Dienas kārtība 

11. 00 – 11. 10 Semināra atklāšana, mērķi, dienas kārtība Asoc. prof. Dr. Austra Avotiņa, 

LU PPMF 

11. 10 – 11. 30 Kultūras pedagogu biedrība – tās mērķi, ieceres 

un uzdevumi kultūras izpratnes veicināšanā 

izglītībā un sabiedrībā 

Valērija Frolovičeva un  

Ļevs Rusilo, LU PPMF 

11.30 – 12.10  Kā izmantot mācību materiālu „Kulturoloģija kā 

integrējošs mācību kurss laikmetīgā mācību 

procesā” 

Asoc. prof. Dr. Austra Avotiņa, 

Doc. Dr. Andrejs Mūrnieks, 

LU PPMF 

12.10 – 12.30 Digitālie mācību atbalsta rīki kulturoloģijas 

mācību satura pilnveidē 

Ļevs Rusilo, LU PPMF 

12.30 – 13.30 Pusdienu pārtraukums  

13.30 – 15.00 Lekcija „Globalizācijas projekti pasaules vēsturē 

sākot ar antīko pasauli līdz mūsdienām” 

Prof. Dr. Harijs Tumans, LU 

VFF 

15.00 – 15.15 Kafijas pauze  

15.15 – 16.00 Projekta „Kompetenču pieejā balstīta mācību 

satura izstrāde un ieviešana vispārējā izglītībā” 

mērķi, ieceres un jau paveiktais kultūras izpratnes 

un mākslu jomā 

Rita Dementjeva, vecākā 

eksperte, IZM VISC 

16.00 – 17.00 Diskusija: „Kulturoloģijas un kultūras izpratnes 

dimensijas saglabāšanas un attīstības iespējas 

kompetenču pieejas un izglītības reformu 

kontekstā” 

Doc. Dr. Andrejs Mūrnieks un 

Ļevs Rusilo, LU PPMF 

17.00 – 17.10 Semināra noslēgums (sertifikātu izsniegšana) Asoc. prof. Dr. Austra Avotiņa 

un Valērija Frolovičeva, LU 

PPMF 

 Lūdzam apstiprināt savu dalību seminārā līdz 2017.gada 7.martam pa e-pastu 

kulturaspedagogi@gmail.com vai tālr. 25915978. 
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