
 

 

 

Norises laiks - 2017.gada 13.oktobris 

Vieta – Livonijas ordeņa pils, Kapitula zāle 

Starptautiska konference  

Muzejpedagoģiskā darbība - izziņas interešu veidošanās līdzeklis 

Muzejpedagoģija – muzeja un sabiedrības komunikācijas stūrakmens. 

J.Garjāns 

 

Ventspils muzejs sadarbībā ar Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociāciju rīko 

muzejpedagogu konferenci, lai aktualizētu un pievērstu sabiedrības uzmanību 

inovatīvu un mūsdienīgi aktuālu piedāvājumu veidošanā. Senatnes izziņas jomā īpašu 

vietu ieņem muzeji un to piedāvātās muzeju izglītības programmas, kas bērniem un 

jauniešiem ļauj emocionāli saistošā veidā apgūt sarežģītus vēstures notikumus, rosinot 

interesi par vēsturiskiem procesiem kopumā.  

Muzejpedagoģiskā nodarbībā iesaistīti visi psihiskie procesi, katrs no šiem procesiem 

pasaules atspoguļošanā un izzināšanā pilda savas specifiskās funkcijas. Izziņas 

interesei ir pētnieciska daba, jo jebkura pētījuma pamatā ir zināšanas, kas iegūtas 

praksē. Muzejiem būtu jākļūst par mūžizglītības iestādēm, kuras, sadarbojoties ar 

izglītības iestādēm, izskaidro un popularizē kultūrvēsturisko mantojumu. 

  

 Konferences norise: 

1.daļa  

Pulcēšanās no 9:30  

10:00 - rīta kafijas pauze 

10:30 – 11:15 Iespēja iepazīties ar Ventspils muzeja interaktīvo nodarbību 

sākumskolai  

”Mans muzejs- mana pils” (latviešu valodā) Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pilī  

11:30 - Starptautiskās konferences atklāšana (Kapitulzāle)  

              Ventspils muzeja vadības uzruna. 

  

11:35 - VM muzejpedagoģe  Mg.paed. Ilva Buntika (Latvija, Ventspils) 

“Skolēnu izziņas interešu pilnveidošanās mācību procesā muzejā. “ 

11:55 - Tallinas Universitātes Muzeja vad. Dr. Veronika Varik ( Igaunija, Tallina) 

 “Vēsturiskās atmiņas atdzimšana muzeja darbībā: Igaunijas pedagoģijas arhīvu un 

muzeja pieredze.” 

 12:15 LU doktorants, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbinieks Arnis 

Strazdiņš (Latvija, Rīga) 

„Dažas idejas muzejpedagoga profesionālās kompetences vērtēšanā: Latvijas 

senvēstures apguve kā gadījuma analīze” 

 

 



 

 

12:35 LU prof.em., BPVA valdes pr-tāja, LU Pedagoģijas vēstures muzeja vad. Dr. 

Aīda Krūze (Latvija, Rīga)  

 “Muzeja priekšrocības zinātnes vēstures apguvē: LU Pedagoģijas vēstures muzeja 

pieredze.” 

13:00 -14:00 

Pils zupas baudīšana pie viduslaiku pavarda. 

 (Pusdienu pārtraukums visiem dalībniekiem uz vietas. Nodrošina Pilskrogs. 

 

 2.daļa  Referāti/prezentācijas 

14:00  Elke Urban. (Vācija, Leipciga)  Leipcigas Skolu muzeja ilggadēja  vadītāja, muzeja 

darbības veicināšanas b-bas priekšsēdētāja,  pētniecisko projektu vad. muzejpedagoģijā, LU 

Pedagoģijas vēstures muzeja un Rīgas Skolu muzeja starptautiskās sadarbības partnere. 

 “Demokrātijas mācīšanās Skolu muzejā.” 

 

14:25 RTU asoc. prof. Dr. Alīda Zigmunde (Latvija, Rīga) 

. “Inženierzinātņu vēsture jauniešu auditorijā: problēmas un risinājumi” 

14:45 Klaipēdas Universitātes prof. Dr.Lilia Žukauskiene, asist. Renata 

Jarovaitiene (Lietuva, Klaipēda)  

 “Izglītojošā darbība muzejā: Klaipēdas Universitātes Humanitāro un izglītības 

zinātņu fakultātes muzeja pieredze.” 

 

15:05  Ventspils Mājturības skolotāju met. apv. vadītāja Mg.paed. Jonika Tērvida 

Latvijas Amatniecības kameras meistars (Latvija, Ventspils) 

. “Ventspils muzeja un Ventspils skolu mājturības skolotāju sadarbība”  

15:25 Konferences noslēgumā debates, diskusijas. Kafijas galds. 

 

16:00 – 17:00  

Ventspils muzeja piedāvājums interesentiem apmeklēt muzeja filiāles:  

 

Piejūras brīvdabas muzejā, Amatu mājā un H.Dorbes memoriālajā muzejā “Senču 

putekļi”  
 

• Referātu tēzes latviešu un  angļu valodā. 

Konferences valodas:  latviešu, angļu, vācu,  krievu. 


