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Tematiskā monitoringa tiešsaistes seminārs 

 

Digitalizācijas instrumenti izglītībā:  

izaicinājumi un risinājumi Erasmus+ projektos 

 

2020.gada 26.novembrī 

Zoom platformā 

 

10.15-

10.30 

Pieslēgšanās Zoom platformai 

10.30-

10.40 
Semināra atklāšana, ieskats 

semināra darba plānojumā 

Zane Gailīte – Erasmus+ programmas 

departamenta direktore 

10.40-

11.15 

Izglītības digitalizācijas aktualitātes Latvijā: 

10.40-

10.55 
 Vispārējā izglītībā Valsts izglītības 

satura centrs (VISC) 

Liene Zeile – Vispārējās 

izglītības satura 

nodrošinājuma nodaļas 

vadītāja vietniece 

10.55-

11.15 
 Profesionālajā izglītībā 

 Pieaugušo izglītībā 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

(IZM) 

Ilze Buligina - 

Profesionālās un 

pieaugušo izglītības 

departamenta 

vecākā eksperte 
Jeļena Muhina - 

Profesionālās un 

pieaugušo izglītības 

departamenta 

vecākā eksperte 

11.15-

11.30 

PAUZE 

 

 

11.30-

12.30 

 

 

Erasmus+ digitalizācijas tēmu projektu labās prakses prezentācijas / 

dalībnieku darbs 4 paralēlās grupās (break-out rooms) – darba grupas 

moderē VIAA Erasmus+ departaments: 
Augstākās 

izglītības sektors 

 

 Vidzemes 

Augstskola  

“Simulation 

games in 

strategic 

Skolu sektors 

 

 Brocēnu 

vidusskola 
“IKT 

Brocēnos” 

(KA1 

projekts) 

Profesionālās izglītības 

sektors 

 

 Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums 

“Methods, tools and 

resources for 

Pieaugušo izglītības 

sektors 

 

 SIA “Valodu 

mape” “Upgrade 

your trainer skills - 

language learning 

through innovative 
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communication” 

(KA2 projekts) 

 Liepājas 

universitāte 
“Smart 

Solutions for the 

Inclusion of 

Students with 

Disabilities in 

Higher 

Education” 

(KA2 projekts) 

 Rīgas Tehniskā 

universitāte  
“Eiropas 

Tehnoloģiju 

universitāte” 

(KA2 

centralizētais 

projekts) 

 Diskusijas, 

secinājumi 

 Mārupes 

pamatskola 
“Mūsdienu 

skolotāja 

zināšanas 

veido 

nākotnes 

cilvēku” 

(KA1 

projekts) 

 Zemgales 

vidusskola 

“Effective e-

Learning 

System Based 

on Digital 

Competences” 

(KA2 

projekts) 

 Disleksijas 

biedrība  

“Gaming for 

Boosting 

School 

Engagement 

of Students 

with Learning 

Disabilities” 

(KA2 

projekts) 

 Diskusijas, 

secinājumi 

 

efficient and 

engaging ICT- 

enhanced teaching 

within VET” (KA1, 

KA2 projekti) 

 Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmija 

“Web-based Laser 

Safety Modules for 

Vocational 

Education/Training” 

(KA2 projekts) 

 Valsts 

administrācijas 

skola  

“ Digital solutions 

for trainers and 

educators” (KA2 

projekts) 

 Diskusijas, 

secinājumi 

methods by 

implementing ICT” 

(KA1 projekts) 

 Latvijas 

Universitāte 
“Digital Adult 

Educators: 

Preparing Adult 

Educators for a 

Digital World” 

(KA2 projekts) 

 SIA “EVA-93” 

“Entrepreneurship 

in 365 days” (KA2 

projekts) 

 Diskusijas, 

secinājumi 

12.30-

12.40 

PAUZE 

12.40-

13.30 
Digitalizācijas un virtuālie risinājumi Erasmus+ projektu īstenošanā un 

COVID-19 apstākļos 

(30 

min.) 

Digitalizācija augstākās izglītības 

sektorā 
 VIAA 

 Vidzemes 

Augstskola 

Ance Mekša 

Tatjana Mažāne 

(10 

min.) 

Digitalizācijas un virtuālie 

risinājumi skolā COVID-19 

apstākļos 

Rīgas Valsts 

Klasiskā ģimnāzija 

Veronika Makarčuka 

https://www.univ-tech.eu/
https://www.univ-tech.eu/
https://www.univ-tech.eu/
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(10 

min.) 

Stratēģisko partnerību projektu 

aktivitāšu īstenošanā 

Valsts robežsardzes 

koledža 

Mārtiņš Spridzāns 

13.30-

13.40 

Jautājumi & atbildes, diskusijas 

Semināra noslēgums VIAA Erasmus+ departaments 

 


