TAUTSAIMNIECĪBAS
KONFERENCE
IZGLĪTĪBA: NO VIDUVĒJĪBAS
UZ IZCILĪBU

8.30–9.00

11.30–12.00

REĢISTRĀCIJA, KAFIJA

KAFIJAS PAUZE

9.05–9.10

12.00–13.30

KONFERENCES ATKLĀŠANA
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis

II PANEĻDISKUSIJA

9.10–9.30
IEVADREFERĀTS
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs

9.30–11.30
I PANEĻDISKUSIJA

DISKUSIJA PAR VISPĀRĒJO IZGLĪTĪBU

Vērtība ir nevis skolas pastāvēšana, bet izglītībā balstīta bērnu
nākotne. Mērķis ir gudri cilvēki, kas veidos pārtikušu valsti,
nevis vidusskolu beiguši ekonomiskie migranti.
Pašlaik Latvijas vispārējās izglītības sistēmu raksturo viduvēji rezultāti.
Latvijā ir daudz mazu vidusskolu, kur skolotāju atalgojums ir pieticīgs
un tāpēc grūti atrast augstas kvalifikācijas pedagogus. Izglītības
zemās kvalitātes dēļ skolas nolemj skolēnus nabadzībai nākotnē.
Kā panākt izcilību vidusskolu absolventu zināšanās vienlaikus ar
lietderīgu naudas izlietojumu skolu sistēmā? Kas jādara, lai skolās
strādātu labākie speciālisti, augtu skolotāju konkurence un
atalgojums? Kam par ko jāatbild, kam jārod risinājums, kāda loma ir
Izglītības un zinātnes ministrijai, kāda – pašvaldībām?

2017. gada 27. septembrī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē
Mūkusalas ielā 3, Rīgā
Konferences darba valoda ir latviešu valoda.
Wi-Fi
Nosaukums: Konference
Parole: S@ulgriezis
Tviterī: #Izglitiba

DISKUSIJA PAR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU

Tikai viena Latvijas augstskola QS World University Rankings
vērtējumā ir starp 700 labākajām pasaulē, taču krietni atpaliek
no vairākām Somijas reģionālajām augstskolām. Vienlaikus
Latvijā ir liels studentu skaits un pasaulē lielākā augstskolu un
iedzīvotāju skaita attiecība. Tātad augstākās izglītības
kvantitāte jāpārvērš kvalitātē.
Kā to izdarīt? Kā nodrošināt pietiekamu augstas kvalifikācijas
mācībspēku skaitu? Kurām mācību programmām veltāma
īpaša uzmanība? Kas kavē spēcīgu augstskolu veidošanos? Kā
no procesa vērotājiem kļūt par tā virzītājiem un mainīt spēles
noteikumus, aizstājot moskviču ar mersedesu?

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja
vietnieka Mārtiņa Bitāna prezentācija
Moderators: Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un
komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītāja
vietnieka Mārtiņa Bitāna prezentācija

Diskusijas dalībnieki
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāre Līga Lejiņa
Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš
Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis
AS "HansaMatrix" Ilmārs Osmanis
Accenture Latvijas filiāles vadītājs Maksims Jegorovs

Moderators: Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un
komunikācijas pārvaldes padomnieks Andris Strazds

KONFERENCES NOSLĒGUMS

Diskusijas dalībnieki
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis (tiek gaidīts dalības apstiprinājums)
SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" galvenais redaktors
Jānis Turlajs
Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja
mācību saturā" mācību satura ieviešanas struktūrvienības
vadītāja Zane Oliņa
Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs
Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža vietnieks,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
Minhenes Tehniskās universitātes students Valters Strods

