
Konferences norises laiks: 2020. gada 27. novembris  
9.30 - 14.00

Konferenci vada Uģis Joksts, žurnālists, televīzijas raidījumu
vadītājs
Tehnisko  uzraudzību nodrošina SIA „Comperio”

Piedalās pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas,
Somijas

Konferences norise: attālināti, dalībniekiem un interesentiem
tiks nodrošināta pieeja tiešsaistē  (saite publicēta IZM
tīmekļvietnē).

Organizatori: Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu
un attīstības departaments, Latviešu valodas un literatūras
skolotāju asociācija

Dalībnieki: izglītības politikas veidotāji, latviešu valodas
skolotāji, pirmskolas pedagogi, augstskolu docētāji

Starptautiska dzimtās valodas konference                            
„Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā:

Baltijas reģiona pieredze”



Konferences programma

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas
priekšsēdētājas skolotājas Anitas Vanagas uzruna

„Bet nu tagad vidusskolā man ir diezgan garlaicīgi stundās”:
skolēnu perspektīva jaunā latviešu valodas mācību satura
kontekstā
Sanita Martena, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, „Skola
2030”

Kur palikusi gramatika jeb lingvistiskie akcenti pamatskolas
latviešu valodas standartā
Diāna Laiveniece, Liepājas Universitāte

Latviešu valodas apguve pirmskolā, varbūt arī sākumskolā
‒ pēctecība. Arita Lauka, „Skola 2030”

Lietuviešu valoda un tās konteksti 21. gadsimtā: mācīšana,
mācīšanās, identitāte 

Dzimtās valodas mācīšana igauņu skolā 

9.30‒10.00 Pieslēgšanās

10.00-10.30 Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna 

Izglītības un zinātnes ministres, profesores Ilgas
Šuplinskas uzruna

10.30-10.50

10.50‒11.10

11.10‒11.30

11.30‒11.40 Laiks kafijai

11.40‒12.00

12.00-12.20

Lietuvių kalbos kaip gimtosios kalbos XXI amžiaus kontekstai: mokymas,
mokymasis, tapatybė

Contexts of the Lithuanian language as a mother tongue in the 21st
century: teaching, learning, identity

Vilma Vilkaite-Leonavičiene (Vilma Vilkaitė Leonavičienė),
Kauņas Vītauta Dižā universitāte, Lietuva

Emakeeleõpetus Eestis koolis
Mother tongue teaching in an Estonian school

Helina Puksanda (Helin Puksand), Tartu Universitāte, Igaunija



Starptautiska dzimtās valodas konference                                                      
„Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze”

12.20-12.40 Valodas izpratnes un tekstpratības attīstība somu valodas un
literatūras izglītībā 

12.40‒13.00 Par teleoloģisko koherenci poļu valodas apguvē skolā un par
absolventa raksturojumu pamatizglītības standarta skatījumā

13.00‒14.00 Paneļdiskusija  
Stabilais un mainīgais dzimtās valodas apguvē: konferences
kopsavilkums

Vada:  Uģis Joksts

Dalībnieki: izglītības ministre Ilga Šuplinska, profesore Sanita Martena, docente Inta
Urbanoviča (Latvijas Universitāte), profesore Sara Routarinne, asociētā profesore
Helina Puksanda, profesore Vilma Vilkaite-Leonavičiene, profesore Bernadeta
Ņesporeka-Šamburska.

Kieli-ja lukutaidon kehittäminen suomen kielen ja kirjallisuuden
koulutuksessa
Language awareness and literacy development in Finnish language and
literature education

Sara Routarinne (Sara Routarinne), Turku Universitāte, Somija

O spójności teleologicznej języka polskiego jako przedmiotu szkolnego i
sylwetce absolwenta wpisanej w podstawę programową

On the teleological coherence of the Polish language as a school subject
and the profile of a graduate as inscribed in the core curriculum

Bernadeta Ņesporeka-Šamburska (Bernadeta Niesporek-
Szamburska), Silēzijas Universitāte, Polija


