Mosties, celies , strādā! (Kronvaldu Atis)

Par 18. Starptautiskajiem pedagoģiskajiem lasījumiem

“Skaidra doma rada brīnumus”
“Чистая мысль творит чудеса”
22.-24.03.2019 Rīgā
Tā ir izcila iespēja tepat Latvijā tikties ar talantīgiem un radošiem dažādu valstu pedagogiem
un zinātniekiem.
Tā ir unikāla iespēja profesionālai pilnveidei jaunā, kompetencēs balstītā, izglītības satura
ieviešanas kontekstā.
Pedagoģisko lasījumu plenārsēdes, meistarklases un laboratorijas dos jaunas atziņas un
iedvesmu arī savas personības izaugsmei.
Starptautisko pedagoģisko lasījumu iniciators un dvēsele ir slavenais mūsdienu pedagogs
profesors Šalva Amonašvili, kura ieguldījumu Latvijas pedagogu izglītošanā augstu
novērtējusi arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija.
Lūdzu izmantojiet šo izdevību un piesakieties savlaicīgi (jau šogad), jo vietu skaits ir
ierobežots!
Pedagoģiskajos lasījumos piedalīties aicināti pedagogi, izglītības vadītāji, pedagoģijas
pasniedzēji, studenti, vecāki, kā arī citi interesenti. Lasījumu dalībnieki saņems apliecības.
Kur notiks?
Rīgā, Biznesa augstskolā “Turība” Graudu ielā 68.
Kā nokļūt?
27. trolejbuss no Stacijas laukuma līdz pieturai ‘’Graudu iela’’ (25min+kājām 10min).
40. autobuss (pretī Dzelzceļa stacijai) līdz pieturai ‘’Graudu iela‘’ (25min+kājām 15min).
Vilciens Rīga -Jelgava līdz pieturai ‘’Biznesa Augstskola Turība‘’ (10min+kājām 5min).
Dalības maksa 15 EUR, reģistrējoties lasījumiem, jāieskaita Latvijas Humānās pedagoģijas
asociācijas (LHPA) Swedbankas kontā Nr LV06HABA0551028881077 ar norādi “Par
pedagoģiskajiem lasījumiem” un par kuru personu iemaksa izdarīta.
Ārvalstu viesus reģistrēs LHPA valdes priekšsēdētāja Irmīne Pogrebņaka un valdes locekle
Valentīna Voiciša, bet dalībniekiem no Latvijas – reģistrācija elektroniski caur saiti:
https://goo.gl/forms/dCcuEp7oNINNAlvz2
līdz 2019. gada 1.martam. Reģistrācija tiks uzskatīta par pabeigtu pēc dalības naudas
ieskaitīšanas LHPA kontā.
Iepriekšējā reģistrācija un apmaksa – obligāta!
Lasījumu programma no Starptautiskā Humānās pedagoģijas centra un sīkāka informācija
būs vēlāk.
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Savlaicīgi (nekavējoties) rezervējiet naktsmītnes vai sarunājiet tās pie radiem, draugiem,
paziņām Rīgā.
BA “Turība” tuvumā atrodas: Best hotel, Neretas apartamenti, viesu nams Green House,
Happy hostel, Kolonna hotel Brigita.
Reģistrējoties lūdzu piesakieties arī brīvprātīgajam darbam pirms lasījumiem un lasījumu
laikā, piemēram reģistrēt dalībniekus, sagaidīt viesus, palīdzēt garderobē u.t.m.l.
Ir ideja lektoriem dāvināt pašadītus latviskus cimdus vai zeķes. Būsim pateicīgi, ja
piedalīsieties šajā akcijā, atzīmējoties arī pieteikumu anketā.
Varbūt kāds var palīdzēt ar transportu, sagaidot ārzemju viesus? Kurš var piedāvāt kvalitatīvu
skolēnu deju kolektīva, kora vai ansambļa priekšnesumu lasījumu dalībniekiem? Lūdzam par
to pieteikties personiski Irmīnei Pogrebņakai, tālr. 29368828.
Kontakti informācijai:
Tālis Jaunzemis 29132099 vai pa epastu info@italisgeotour.com

Organizatoru vārdā
Cēsu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs,
Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācijas valdes loceklis

Tālis Jaunzemis

