Humānās pedagoģijas vasaras skola Aglonā. 2019.gada
17.-19. jūnijā Aglonas vidusskolā, Daugavpils ielā 6
Tēma:
“Valodā veldzējas cilvēka dvēsele.”/Skolotāja valoda/
Moto: “Audzināšana ar vārdu ir pati sarežģītākā, pati grūtākā, kas vien
var būt pedagoģijā.”
V. Suhomlinskis
Galvenā ideja: “Bērnam jāmācās no mums bijīga attieksme pret vārdu kā pret
radošu spēku. Jo izpausto visumu radīja Vārds, Logoss.
Mēs cītīgi atgriezīsimies un attīstīsim viņā tieksmi uz labu, gudru un daiļu
valodu.
Palīdzēsim saglabāt bērna valodā tiešumu, patiesumu, godīgumu un sirsnību.
Mācīsim cilvēkiem nest mieru un prieku, nevis strīdus un postu.
Iepotēsim laipnību, cieņu un pieklājību.
Atklāsim bērnos gudrību: kur ko var teikt, lai apliecinātu labo, un ko nevar
teikt, lai nemaldinātu cilvēkus un neveicinātu ļaunumu.
Mācīsim velti nemētāties ar vārdiem un būt atbildīgiem par katru vārdu.
Kopsim gaumi valodas melodiskumā un izteiksmībā.
Atvairīsim no rupjības un bezkaunības, no pļāpīguma un tenkām, no nejaukas
un piesārņotas valodas.
Novērsīsim no laika šķiešanas, runājot par bezjēdzīgām lietām.
Lai vairāk skan domas par kopējo labumu, par mīlestību, par līdzcietību, par
vīrišķību, par zinātni, par daiļumu, par garīgumu, par visu to, kas cilvēku
padara cildenu un augstsirdīgu.”
Šalva Amonašvili “Balāde par audzināšanu”

17.jūnijs
8.00 Brokastis dalībniekiem, kuri iebrauca 16.06.
9.00 - 10.00 - Reģistrācija

10.00 - Aglonas vidusskolas sveiciens.
10.15 - Bērni valda par pasauli, saņem visu, un nezin vārdu “jādara” - Irmīne
Pogrebņaka, Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja, Humānās
pedagoģijas bruņinieks.
10.30 – “ Nav viegli būt dvēseles dārzniekam” – Lidija Šatilova, Aglonas
vidusskolas direktore, Humānās pedagoģijas bruņinieks.
11.30 – “Sākumā bija vārds, bet kas bija līdz tam? Vārda būtība un enerģija.
Ideja, eidoss/ veidols/, tēls. Vienotība un harmonija valodā. Domu, vārdu un
darbu vienotība.” - Jevgēnijs Miškins, režisors, aktieris, dzejnieks ,
Kaļiņingradas Teātra studijas “Tretij etaž” vadītājs un režisors, bērnu teātra
studijas vadītājs, Humānās pedagoģijas bruņinieks
13.00 – Pusdienas
14.00 – “Dzīvais vārds un miris vārds. “Vārdu darbības” loma humānās
pedagoģijas teorijā un praksē.”- Jevgēnijs Miškins
15.30 – Maizes muzejs /tiem, kuri vēlas 5 eiro, pensionāriem 4, skolēniem 2/
17.00 - Darbnīcas: 1. EBRU māksla - Zīmēšana uz ūdens. Tatjana
Semenistaja, Klaipēda.
2. “Sāls pārvērtības.” - Aglonas vidusskolas Humānās pedagoģijas
skolotāja Valentīna Ondzule.
3. “Laimes pakaviņi.” - Aglonas vidusskolas skolotāja Inta Reča.
4. ”Lapu virpulis.” - Aglonas vidusskolas skolotāja Elīna Smirnova.
19.00 - Vakariņas
20.00 – Nodarbības pēc interesēm. / Tikšanās ar jums vēlamiem HP skolas
dalībniekiem/
18. jūnijs
7.30 – Rīta rosme
8.30 – Brokastis
9.00 - “Skolotāja valoda - skolēna spēkavots” – Zenta,Anspoka, LU profesore
10.30 - Valoda kā improvizācija un radošums .Publiskās uzstāšanās baiļu
pārvarēšana. No sacerējuma uz izpildi. - Jevgēnijs Miškins
11.30 – Pauze

12.00 - Tēla meklējumos. Dvēseles “barošanas” spēks – uzmanība un
saskarsme. Klusums un valoda. Aktīva klausīšanās. Pauzes nozīme. Zīmēšana
ar vārdu. Valoda kā dialogs. - Jevgēnijs Miškins
13.30 – Pusdienas
14.30 - Meistarklase “Tici sapnim, Š.Amonašvili liecība “Cilvēks un Sapnis”
Vadošais motīvs: Skaisti tēli rada skaistas domas, bet skaistas domas rada
skaistu rīcību” /Platons/. – Jelena Maļceva, Rīgas 33.vidusskolas krievu valodas
un literatūras skolotāja, Humānās pedagoģijas bruņinieks
16.00 – Stundu fragmentu Kaleidoskops:
1.Matemātikas valoda. - Ingrīda Putāne - Aglonas vidusskola.
2.Ko sēsi to pļausi. - Valentīna Ondzule, HP skolotāja, Aglonas
vidusskola.
3. Katru dienu maza laimīte. - Valentīna Rudņeva , Daugavpils bērnu un
jauniešu centrs “Jaunība”, HP bruņinieks.
17.15 – Bazilika vai brīvais laiks.
19.30 - Vakariņas
20.00 Ugunskurs/ vai atbilstoši laikam cits pasākums./
19.jūnijs
7.00 -rīta rosme
8.30- brokastis
9.00 – “Es tēlā un tēls manī. Spēles avots un būtība. Aktīva iztēle.
No tēla uz prototipu /pirmtēlu/.Visslepenākie bērnības tēli un cilvēka
aicinājums”. - Jevgēnijs Miškins
11.00 – Kafijas pauze
11.30 – Pirmskolas pieredze Klaipēdā. / tikai PII skolotājiem un darbiniekiem/
- Tatjana Murņina, PII metodiķe, HP skolotāja, HP bruņinieks, Klaipēda.
11.30 Pārējiem cita nodarbība
12.30 – Stundu kaleidoskops:
1.Kopā spēks. - Vija Kovaļkova, HP skolotāja, Aglonas vidusskola.
2. Lasi, domā, dari. – Rita Ivbule HP skolotāja, Aglonas vidusskola.

3. Lasīšana kopā ar Mazo princi. – Sandra Juste, Rēzeknes sākumskolas
skolotāja.
13.30- Pusdienas
14.00 –Noslēgums
Neparedzētu apstākļu dēļ, organizatori var mainīt programmu.

Dalības maksa: 45 eiro /ēdināšana- 3 reizes, kafijas pauzes, dzīvošana skolas
viesnīcā /ar savu veļu palags, pārvalks spilvendrāna, dvielis 3.70, bez - 6.70
iesaku paņemt savu dvielīti/, ceļa un dzīvošanas apmaksa lektoriem./Iemaksa
pieprasot rēķinu : aglonasvsk@edu.lv, vai pie reģistrācijas. Rēķinam jābūt
apmaksātam līdz 12. jūnijam līdzi jāpaņem samaksas kvīts. Ja neapmierina
dzīvošana skolas viesnīcā ar 6 -8 cilvēkiem vienā istabā, varat pieteikt viesu
namus patstāvīgi, Aglonā to ir daudz.
Dalībnieki saņems profesionālas kvalifikācijas celšanas apliecības 24.
stundas.
No Rīgas autobuss 16.jūnijā Rīga – Dagda, 18.20 līdz Aglonai,
Aglonā 22.10
Atpakaļ 19.06 Preiļi - Rīga 17.00, līdz Preiļiem aizvedīs skolas autobuss.
PIETEIKŠANĀS: ipogrebnaka@ edu.riga.lv , tel.29368828
AGLONA tel. 65321373, aglonasvsk@edu.lv lūdzu pieteikties tikai vienā vietā
uzrādot ziņas: Vārds ,uzvārds, darba vieta, guļu skolas viesnīcā ar savu veļu, vai
bez savas veļas, iebraucu - norādīt datumu.

Pieteikšanās līdz 6. jūnijam.
Uz tikšanos Aglonā! Irmīne

