MONTESORI - IZGLĪTĪBA DZĪVEI 2019
18. – 19. maijs
Programma
Sestdiena, 18. maijs (Radisson Blu Daugava Hotel – Rīga, Kuģu iela 24)
08:30 - 09:30
09:30 - 10:00

Reģistrācija
Atklāšana

10:00 - 11:30 Simona Devisa (Simone Davies) «Kā runāt ar maziem bērniem, lai
viņi sadzirdētu» - sadarbības veicināšana, robežu noteikšana, atgriezeniskās saites
nodrošināšana (uzslavas vietā). (ENG*)

11:30 - 12:30

Pusdienas

12:30 - 14:00 Simona Devisa (Simone Davies) «10 veidi, kā pilnveidot darbu
mazuļu grupā» - saruna par praktiskas dabas jautājumiem mazuļu grupā - brīži, kad
būtu jāpalīdz bērnam, kā izmantot vidi un citi. (ENG*)
14:00 - 14:30

Kafijas pauze

14:30 - 16:00 Nadežda Stolbova (Nadezda Stolbova) «Kā attīstīt bērna iedzimto
spēju mācīties pašam». (ENG*)
16:00 - 16:15

Pārtraukums

16:15 - 17:45 Nadežda Stolbova (Nadezda Stolbova) «Kā veidot robežas un
kārtību bērna neatkarības centienos». (ENG*)

Svētdiena, 19. maijs

(Radisson Blu Daugava Hotel – Rīga, Kuģu iela 24)

09:30 - 11:00 Karla Fostere (Carla Foster) «Bērns un laiks» - laika jēdziena
izpratnes attīstība. (ENG*)
11:00 - 11:30

Kafijas pauze

11:30 - 13:00 Karla Fostere (Carla Foster) «Jēgpilns darbs Montesori
sākumskolas klasē» - kā uzsākt jēgpilnu darbu, kā radīt darba kultūru. (ENG*)
13:00 - 14:00

Pusdienas

14:00 - 15:30

Paralēlas darbnīcas:

Darbnīca 1 – Kristīne Bambāne Sadovska, Madara Šaicāne un Sandra Āzena
(Montesori sākumskolas «Pētnieki» pedagoģes) – «Mācību jomu integrēšanas
iespējas Montesori sākumskolā» - sākumskolas «Pētnieki» pedagogu praktiskā
pieredze mācību jomu integrēšanā, skolotāju sadarbība mācību satura veidošanā.
(LV*)
Darbnīca 2 – Zane Baltgaile (Latvijas Montesori asociācijas priekšsēdētāja, PPII
«Pērļu māja» dibinātāja un vadītāja) – «Skola 2030» un Marijas Montesori
pedagoģija.» (LV*)

Darbnīca 3 – Viktorija Maļika (PPII «Rīgele» dibinātāja) – «Drošā piesaiste
bērniem no 0 līdz 3 gadiem.» (RUS*)
Darbnīca 4 – Daina Zandberga, Gita Ulena (Striķu pamatskolas direktore un
skolotāja) – «Meža skola izmantojot Marijas Montesori metodes un
pamatprincipus» - idejas darbam ar pirmsskolas bērniem dabā pavasara, rudens
sezonā Striķu skolā, praktiskā darba pieredze un atziņas. (LV*)
15:30 - 16:00

Noslēgums

*ENG - lekcija angļu valodā, pieejams tulkojums latviski.
*LV - darbnīca latviešu valodā.
*RUS - darbnīca krievu valodā.

Jūsu ērtībām pie Radisson Blu Daugava Hotel būs pieejama maksas
autostāvvieta – 1 eur/h vai 5 eur/dienā.
Pusdienas par atsevišķu samaksu būs iespējams paēst Radisson Blu Daugava
Hotel Restorānā vai Bārā.
Ar prieku ziņojam, ka konferences pirmajā dienā būs iespēja iegādāties jaunākās
Montesori grāmatas latviešu un angļu valodā, kā arī dažādus mācību materiālus un
spēles.

