Humānas pedagoģijas vasaras skola

“Nav viegli būt dvēseles dārzniekam” vai “Pārmaiņas izglītībā.
Kompetences Humānās pedagoģijas principu skatījumā.”
Moto: “Lai kļūtu par augstāko labuma guvēju, nepieciešams
labiekārtot visu tautu. Lai būtu labiekārtota visa tauta, nepieciešama
labiekārtota ģimene. Lai būtu labiekārtota ģimene, nepieciešams,
lai labiekārtotība būtu pašam sevī. Lai būtu labiekārtotība pašam
sevī, nepieciešams, lai sirds būtu izlabota. Lai būtu sirds izlabota
nepieciešamas gaišas, tīras domas.”
/Konfūcijs/
Bebrene, Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā
“Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439
Tālruņa numurs: 65 444 936

20. –22. augusts

Programmā:
Kompetenču pieeja un Humānās pedagoģijas Dzīves skola.
Tīras, gaišas domas rada brīnumus.
Stunda – kā augstākā dziedāšana. Mācīšanās pieeja maiņa atbilstoši mūsdienas prasībām.
Skolēnu sasniegumu vērtēšana mācīšanās uzlabošanai. Prieka kontroldarbi.
Iedvesmojošais darbs ar vecākiem un ar sevi.
Daugavpils 12.viduskolas pieredze Humānajā pedagoģijā.
Pozitīvas domāšanas attīstība mācību stundās – Humānās pedagoģijas principi.
Sadarbība ar vecākiem pārmaiņu izglītības kontekstā atbilstoši Humānas pedagoģijas
principiem.
Radošas meistarklases.
Humānās pedagoģijas mācību stundu fragmentu kaleidoskops.

Lektori:
Irmīne Pogrebņaka ,Latvijas Humānas pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja,
Valentīna Voiciša - Laurenču sākumskolas sociālo zinību un Murjāņu sporta
internātvidusskolas krievu valodas skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks;
Irina Aleksejenko - Klaipēdas M. Gorkija pamatskolas interešu izglītības skolotāja,
Humānās pedagoģijas bruņinieks;
Maija Tarahovska - - Klaipēdas M. Gorkija pamatskolas matemātikas skolotāja, Humānās
pedagoģijas bruņinieks;
Tatjana Semenistaja – EBRU mākslas / zīmēsana uz ūdens/ speciāliste, Humānās pedagoģijas
bruņinieks, Klaipēda;
Stundu fragmentus vadīs Humānas pedagoģijas skolotāji.
Par dalību vasaras skolā dalībnieki saņems pedagoga kvalifikācijas paaugstināšanas
saskaņotu apliecību /24 stundas/
Dalības maksa: 45 eiro /samaksā ietilpst 3-reizēja ēdināšana, kafijas pauzes, materiāli,
gulēšana skolas viesnīcā / .
Samaksa izrakstot rēķinu e-pasts: skola@bebrene.lv vai pie reģistrācijas.
Reģistrācija: 20 augustā - 9.00 – 10.00
Dalībniekiem, kuri iebrauks 19.08 vakarā papildus maksa par vienu nakti .

Pieteikšanās: ipogrebnaka@edu.riga.lv , Tel. 29368828 vai arī
uz skolas adresi, līdz 10.augustam. Lūdzam to izdarīt laicīgi, jo
jārisina dažādi organizatoriskie jautājumi. Paldies par sapratni!
Pieteikumā jānorāda: Vārds, uzvārds, darba vieta, iebraukšanas datums,
gulēšana skolas viesnīcā.

Pēc pieteikšanās individuāli katram izsūtīšu detalizētu VASARAS
SKOLAS PROGRAMMU.
Lai mums arī šogad visiem izdodas, jo kā domāsim tā dzīvosim!
Vēlu jauku vasaru un atpūtas iespējas, uz tikšanos Bebrenē!			
									
Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja: Irmīne Pogrebņaka

