
 

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija 
rīko 

III zinātniski metodisko konferenci 

„TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ”. 
 

Norises laiks: 2012.gada 31.oktobris – 1.novembris. 
Norises vieta: Rīga, VEF Kultūras pils. 
 

Mērķis: sekmēt zinātnisko atziņu un pedagoģiskās pieredzes izplatīšanu, aktualizējot tradicionālās kultūras 

integrēšanu pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības mācību saturā. 
 

Dalībnieki: 

- izglītības praktiķi un zinātnieki; 
- vispārējās izglītības mūzikas skolotāji; 
- mūzikas, dejas un mākslas jomas interešu izglītības pedagogi; 
- pirmsskolas mūzikas skolotāji; 
- pirmsskolas skolotāji, 
- augstskolu mācībspēki un studenti. 

 

Darba sekcijas: 

LATVIEŠU UN CITTAUTU FOLKLORAS LOMA SKOLĒNU MUZIKĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ (31.oktobris); 

LATVIEŠU UN CITTAUTU TRADICIONĀLIE SVĒTKI UN MUZIKĀLAIS REPERTUĀRS PIRMSSKOLĀ (31.oktobris); 

TRADICIONĀLĀ KULTŪRA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU SATURĀ (1.novembris); 

LATVIEŠU UN CITTAUTU FOLKLORA MUZIKĀLĀS DARBĪBAS VEIDOS PIRMSSKOLĀ (1.novembris). 
 

Dalībnieki saņem apliecību par IZM saskaņotas pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi. 
 

Pieteikumu iesniegšana referātiem, stendiem un radošo darbnīcu vadīšanai: 

- līdz 2012.gada 17.septembrim (informāciju skatīt pielikumā vai http://www.pmia.lv). 
 

Dalībnieku reģistrācija: 

- no 20.septembra līdz 17.oktobrim (agrā reģistrācija); 

- no 18.oktobra līdz 29.oktobrim (vēlā reģistrācija). 
 

Dalības maksa 

 Agrā reģistrācija 
20.09. – 17.10.2012. 

Vēlā reģistrācija 
18.10. – 29.10.2012. 

Dalības maksa par 

vienu dienu 

Dalības maksa par 

divām dienām 

Dalības maksa par 

vienu dienu 

Dalības maksa par 

divām dienām 

Dalības maksa 

bez atlaides 

15,- LVL 24,- LVL 18,- LVL 30,- LVL 

LPMIA biedri 3,- LVL 6,- LVL 18,- LVL 30,- LVL 

Studenti 3,- LVL 6,- LVL 18,- LVL 30,- LVL 

Dalības maksā iekļauta dalība konferences darbā, konferences materiāli, divas kafijas pauzes dienā. 

Referātu, stenda ziņojumu prezentētāji, radošo darbnīcu vadītāji konferencē piedalās bez maksas. 
 

Šis ir informatīvs paziņojums. 
Konferences detalizēts saturs un uzaicinājums dalībai tiks izsūtīts 20. septembrī. 
 

Uzziņām: e-pasts pmia@pmia.lv, tālrunis +371 26476910. 



UZAICINĀJUMS IESNIEGT PREZENTĀCIJU PIETEIKUMUS 
 

Konference: III zinātniski metodiskā konference „TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ” 
 

Konferences organizators: Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (http://www.pmia.lv). 

Norises laiks: 2012.gada 31.oktobris – 1.novembris. 

Norises vieta: Rīga, VEF Kultūras pils. 
 

Mērķis: sekmēt zinātnisko atziņu un pedagoģiskās pieredzes izplatīšanu, aktualizējot tradicionālās kultūras 

integrēšanu pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības mācību saturā. 
 

Dalībnieki: izglītības praktiķi un zinātnieki, vispārējās izglītības mūzikas skolotāji, mūzikas, dejas un mākslas 

jomas interešu izglītības pedagogi, pirmsskolas mūzikas skolotāji, pirmsskolas skolotāji, augstskolu mācībspēki 

un studenti. 
 

Interesenti aicināti iesniegt prezentāciju – 
referātu, stenda ziņojumu un radošo darbnīcu – 

pieteikumus konferences darba sekcijām. 
 

Iesniegšanas termiņš – 2012.gada 17.septembris. 
 

Konferences darba sekcijas. 

Laiks Darba sekcija Saturs 

2012.gada 
31.oktobris 
plkst.10.00 – 16.30 

LATVIEŠU UN CITTAUTU 
FOLKLORAS LOMA 
SKOLĒNU MUZIKĀLAJĀ 
ATTĪSTĪBĀ 

Mūzikas mācību saturs vispārējā izglītībā; 

daudzveidīgi metodiskie paņēmieni un radošas pieejas 

darbam ar muzikālo folkloru vispārējā izglītībā; 

uz folkloru balstītu interešu izglītības programmu veidošana 

un īstenošana; 

folkloras kolektīva darba plānošana un organizācija; 

vokālās un instrumentālās tradicionālās muzicēšanas prakse 

vispārējā un interešu izglītībā; 

tautas mūzika kā mūzikas klausīšanās materiāls; 

tautas instrumentu un skaņurīku spēles metodika; 

tradicionālie svētki vispārējā un interešu izglītībā; 

darbs ar tautas mūzikā balstītu repertuāru skolēnu kora un 

mazā muzikālā kolektīva praksē; 

citi mācību satura un metodikas aspekti; 

informāciju tehnoloģiju izmantošana; 

mācību satura pēctecības jautājumi. 

2012.gada 
31.oktobris 
plkst.10.00 – 16.30 

LATVIEŠU UN CITTAUTU 
TRADICIONĀLIE SVĒTKI 
UN MUZIKĀLAIS 
REPERTUĀRS 
PIRMSSKOLĀ 

Tradicionālie svētki pirmsskolas izglītības iestādē; 

svētku organizācijas formas; 

scenārija veidošana tradicionālajiem svētkiem; 

darbs ar svētku muzikālo repertuāru; 

tautas rotaļas un dejas apguve; 

citi mācību satura un metodikas aspekti; 

informāciju tehnoloģiju izmantošana; 

mācību satura pēctecība pirmsskolā un sākumskolā. 

2012.gada 
1.novembris 
plkst.10.00 – 16.30 

TRADICIONĀLĀ 
KULTŪRA 
PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS MĀCĪBU 
SATURĀ 
 

Integrētais mācību saturs pirmsskolas izglītībā; 

daudzveidīgi metodiskie paņēmieni un pieejas tradicionālās 

kultūras izmantošanā; 

tautas mutvārdu folklora; 

tautas pasaka un dramatizācijas rotaļa; 

muzikālā folklora; 

etnogrāfiskie raksti un zīmes; 

bērna runas attīstīšana; 

lasītprasmes un rakstītprasmes apguve; 



matemātisko priekšstatu veidošana; 

iepazīstināšana ar dabu; 

tēlotājdarbība; 

citi mācību satura un metodikas aspekti; 

pedagoģiskā procesa plānošana un organizācija; 

informāciju tehnoloģiju izmantošana; 

mācību satura pēctecība pirmsskolā un sākumskolā. 

2012.gada 
1.novembris 
plkst.10.00 – 16.30 

LATVIEŠU UN CITTAUTU 
FOLKLORA MUZIKĀLĀS 
DARBĪBAS VEIDOS 
PIRMSSKOLĀ 

Mūzikas mācību saturs pirmsskolā; 

daudzveidīgi metodiskie paņēmieni darbam ar folkloru 

muzikālajā darbībā; 

radošas pieejas folkloras izmantošanai muzikālajā darbībā; 

vokālā un instrumentālā tradicionālā muzicēšana 

pirmsskolas izglītībā un ģimenē; 

tautas mūzika kā materiāls mūzikas klausīšanās aktivitātēm; 

tautas instrumentu un skaņurīku spēles metodika; 

tautas skaņurīku gatavošana; 

dejas metodika; 

citi mācību satura un metodikas aspekti; 

informāciju tehnoloģiju izmantošana; 

mācību satura pēctecība pirmsskolā un sākumskolā. 

 

Prezentāciju veidi. 

Prezentācijas veids Nosacījumi Saturs 

Referāts Uzstāšanās laiks – 15 minūtes,  

diskusija – 5 minūtes. 

Zinātniska, empīriska pētījuma prezentācija 
 

vai pedagoģiskās pieredzes prezentācija. 

Stenda ziņojums Vizuālā informācija – A0 formāta 

(1189mm x 841mm) stends,  

uzstāšanās laiks stenda ziņojumam 

– 5 minūtes, 

diskusijas pie stenda programmā 

paredzētajā laikā. 

Stendu izvietošanai tiks 

nodrošinātas kartona pamatnes. 

Izglītības iestādes vai atsevišķa pedagoga 

pedagoģiskās pieredzes prezentācija 
 

vai zinātniska, empīriska pētījuma prezentācija. 

Radošā darbnīca Laiks – 30 - 40 minūtes. Praktiska darbnīca metodisko paņēmienu, muzikālā 

repertuāra u.c. apguvei, 

pedagoģiskās pieredzes prezentācija – atklātā 

nodarbība ar bērniem, 

pieredzes prezentācija videomateriālos, 

diskusiju grupa vai cita veida radošā darbnīca. 
 

Interesenti var pieteikt prezentācijas vairākos prezentāciju veidos un vairākās darba sekcijās. 

 

Prezentāciju pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana. 

Pretendenti nosūta prezentācijas pieteikumu veidlapu uz e-pasta adresi pmia@pmia.lv laikā līdz 

2012.gada 17.septembrim. Ja darbu izstrādājis autoru kolektīvs, anotāciju iesniedz viens no autoriem, 

norādot līdzautorus. 

Pretendenti individuāli saņem prezentācijas pieteikuma apstiprinājumu vai atteikumu uz e-pasta adresi. 

Referātu, stenda ziņojumu prezentētāji, radošo darbnīcu vadītāji konferencē piedalās bez maksas.  

 

Kontaktinformācija: Aija Ozola, tālr. + 371 26476910, e-pasta adrese pmia@pmia.lv. 



 

Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija 
 

III zinātniski metodiskā konference 

TRADICIONĀLĀ KULTŪRA MŪSDIENĪGĀ IZGLĪTĪBĀ 

2012.gada 31.oktobris – 1.novembris 

Rīga, Latvija 

PREZENTĀCIJAS PIETEIKUMS 

Vārds, uzvārds   

Organizācija   

Amats   

Zinātniskais grāds   

Izglītības iestāde, studiju 

programma (studentiem) 

  

Tālrunis  Vēlama personīgā 

informācija. E-pasts  

Ziņas par līdzautoru/-iem  Ja attiecināms. 
 

Prezentācijas veids  Referāts Ja pretendents 

iesniedz vairākus 

pieteikumus, katrai 

prezentācijai 

jāiesniedz atsevišķs 

pieteikums. 

 Pedagoģiskās pieredzes prezentācija 

 Stenda ziņojums 

Darba sekcija  LATVIEŠU UN CITTAUTU FOLKLORAS LOMA SKOLĒNU 
MUZIKĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ (31.oktobris) 

 LATVIEŠU UN CITTAUTU TRADICIONĀLIE SVĒTKI UN 
MUZIKĀLAIS REPERTUĀRS PIRMSSKOLĀ (31.oktobris) 

 TRADICIONĀLĀ KULTŪRA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
MĀCĪBU SATURĀ (1.novembris) 

  LATVIEŠU UN CITTAUTU FOLKLORA MUZIKĀLĀS 
DARBĪBAS VEIDOS PIRMSSKOLĀ (1.novembris) 

 

Prezentācijas anotācija. Apjoms – līdz 500 vārdiem. 

 

Prezentācijas valoda 

(latviešu, krievu, angļu) 

 

Nepieciešamais aprīkojums  

Prezentācijas pieteikumu lūdzam sūtīt Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācijai uz e-pasta adresi 

pmia@pmia.lv laikā līdz 2012.gada 17.septembrim. 

 


