Humānās pedagoģijas vasaras skola Bebrenē.
2019.gada 20. - 22. augustā, Ilūkstes novads

Medijsizglītība kā 21. gadsimta pedagoģiskā
inovācija un humānās pedagoģijas principu
realizēšanas iespēja.
Motto: “Audzināšana nav slēgts process, to nevar

norobežot telpā un Bērnu nevar izolēt no ārpasaules.
Audzināšana ir pedagoga un skolēna kopā kāpšana uz
kultūras kalna virsotni”.
Šalva Amonašvili
20.augusts
8.00 - Brokastis tiem , kuri iebrauc 19.augustā
9.00 - 10.00 Reģistrācija
10.00 - 10.30 Atklāšana, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
direktore
Ērika Šaršūne, humānās pedagoģijas bruņinieks
10.30 – 11.30 Bērni valda par pasauli, saņem visu, un nezin vārdu “jādara” - Irmīne
Pogrebņaka, Latvijas HP asociācijas valdes priekšsēdētāja, Humānās pedagoģijas
bruņinieks.
11.30 Pārtraukums
12.00 -14.00 Komunikācijas kultūra, kāpēc tas ir svarīgi mūsdienu pasaulē /Pamati,
noteikumi, īpatnības/.Tihomirova Ļubova - Novosibirskas valsts universitātes
žurnālistikas fakultātes pasniedzēja, specsemināru medijsizglītībā vadītāja bērniem
un pieaugušiem, skolas teležurnālistikas studijas vadītāja, Televīzijas pārraižu
vadītāja, metodisko līdzekļu “Komunikācijas kultūra”, “Darbs kadrā” autore.
14.00 - Pusdienas
15.00 - 17.00 Komunikācijas kultūra kā mūsdienu cilvēka nepieciešamais
instruments: publiska uzstāšanās, darbs kameras / klases/ priekšā, praktikums “skats

no malas”. Valoda, vārds, intonācija komunikācijā, bērnu un pieaugušo
komunikācija, skolotāja tēls un imidžs.- Tihomirova Ļubova
17.30 - Ceļojums uz Alpaku salu

21.augusts
8.00 - Brokastis
9.00 - 11.00 Skolotājs un skolēns: brīvas komunikācijas noteikumi. - Tihomirova
Ļubova
11.00 – Pārtraukums
11.30. - 13.00 - Elfrīda Krastiņa, Daugavpils universitātes profesore
13.00 – 14.00 – Pusdienas
14.00 - 16.00 -- Rasa Dirvēna , projekta “Skola - 2030”eksperte, humānās
pedagoģijas bruņiņieks.
16.00 - Pārtraukums
16.30 - 19.00 Mācību stundu fragmentu kaleidoskops.
19.00 - vakariņas
19.30 - Sapņu ķeršana Bebrenes muižas parkā.

22.augusts
8.00 - Brokastis
9.00 – 11.00 Humānisms + griba. Kur slēpjas gribasspēks? Galvenā uzvara par savu
necilvēciskumu. - Tihomirova Ļubova
11.00 – Pārtraukums
11.30 – 13.00 - Mācību stundu kaleidoskops.
13.00 – Pusdienas
13.30 Noslēgums, Bebrenes skolas ceļamaize dalībniekiem.
Autobusi: Daugavpils – Bebrene 18.10; Jēkabpils – Bebrene 14.05
Rīgas SAO – Jēkabpils AO – Bebrene

Rīgas SAO - 13:17 Jēkabpils AO (5,70 €) 14:05 Jēkabpils AO - 15:35 Bebrene
(3,15 €)
14:50
/
Rīgas SAO - 17:12 Jēkabpils AO (5,70 €) 17:55 Jēkabpils AO - 19:30 Bebrene
(3,15 €) /Sarakstu pārbaudiet internetā, var būt man ir veci dati/.

Dalības maksa: 45 eiro /ēdināšana- 3 reizes, kafijas pauzes, dzīvošana skolas
viesnīcā, ceļa un dzīvošanas apmaksa lektoriem/Dalībnieki saņems profesionālas
kvalifikācijas celšanas apliecību. /24. st./

Pieteikties līdz 12.augustam: ipogrebnaka@edu.riga.lv tel.29368828
Būsim priecīgi satikties Latvijas Humānās pedagoģijas desmitgades vasarā!
Irmīne
Pogrebņaka

