Humānās pedagoģijas vasaras skola - kursi Matīšos
( 31.VII – 2.VIII, 2018)
Atver sevi pārmaiņām,
bet neļauj gaist vērtībām.

Otrdiena, 31. jūlijs, 2018
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 15.30

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 - ...

Ierašanās. Reģistrācija. Iekārtošanās.
Brokastis.
Vasaras skolas atklāšana. Iepazīšanās.
„Labas mācību stundas recepte” - Valentīna
Voiciša, Murjāņu sporta internātskolas un Laurenču
skolas skolotāja, radošo stundu laureāte, HP
bruņinieks.
Pusdienas.
“Mācīsimies lidot!” – V.Voicišas nodarbības
turpinājums.
„E-twinnnig izmantošanas iespējas skolēnu
iesaistīšanai un aktīvai darbībai mācību
projektos”- Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras lektori. (2 grupas)
“Klasvadība mācību stundās 21. gs. izglītības
prasību kontekstā”- Nadežda Leitāne, Mazsalacas
v-skolas skolotāja. (1 grupa)
Kafijas pauze.
Praktiskas radošās darbnīcas (1. izvēle)
Praktiskas radošās darbnīcas (2. izvēle)
Nodarbība “Latviska pieeja visuma kārtībai” (par
ko pieaugušajiem jādomā, strādājot ar bērniem).
Vakariņas.
Diskusijas. Dienas izvērtējums.
Trešdiena, 1. augusts, 2018

8.30 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 15.00

Brokastis.
“Pašvadības prasmju attīstība” – Inita Ozola,
“Grāmata pašizaugsmei” autore, ...
Kafijas pauze.
“Sadarbība kā viens no būtiskākajiem akcentiem
HP un kompetenču pieejā izglītībā ” (Kompetenču
pieejas un HP principu kopsaucēji. Pamatprasmju
attīstīšana skolā un dzīvei.) – Rasa Dirvēna, LU
Starpnozaru izglītības inovāciju centra eksperte,
projekta “kompetenču pieeja izglītībā’eksperte.
Pusdienas.
R. Dirvēnas nodarbības turpinājums. (Skolēnu

15.00 – 15.30
15.30 – 16.45
16.45 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30

mācīšanās veidi un iespējas. Skolotāju sadarbība
skolēnu mācīšanās veicināšanai.)
Kafijas pauze.
Nodarbība “Dinamiskās un kustību pauzes, to
integrācija mācību procesā”.
Nodarbība vecākiem “Audzināt nedrīkst mīlēt” –
kur likt komatu?”- I. Pogrebņaka.
Mūzika un sarunas sirdij kopā ar....
Vakariņas.
Dienas izvērtējums.
Ceturtdiena, 2. augusts, 2018

8.30 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.50
11.50 – 13.20

13.20 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00

Brokastis.
Ideju domnīca stundai/stundu ciklam/projektam
par latviskām vērtībām – darbs grupās
Kafijas pauze.
Grupu darbu prezentācijas
Labestības stunda “Labākā dāvana, kuru jūs varat
sniegt cilvēcei – pilnveidot sevi” - Irmīne
Pogrebņaka, Latvijas HP valdes pr-ja, HP centra
vadītāja, HP bruņinieks.
Pusdienas.
Pieredzes krātuves - nodarbības (pēc izvēles).
Dienas izvērtējums, vasaras skolas noslēgums.
Kafija mājupceļam.
P.S. Programmā iespējamas nelielas, nebūtiskas izmaiņas
(nodarbību maiņas vietām; izmaiņas nodarbību laikos un
ilgumā, utt.).

Kontakti saziņai un informācijai:
Ligita Lurina, e-pasts: ligalur@inbox.lv, tel. 28323918

