14. - 21. augusts

NORVĒĢIJĀ - FJORDU ZEMĒ
Starptautiskais mācību
metodiskais pieredzes
apmaiņas seminārs
“Diasporas bērnu
izglītība tālmācībā –
ārvalstu pieredze”

2 555 km

PROGRAMMA
14

Svētdiena

15

Pirmdiena

16

Otrdiena

AUG

AUG

611 km

AUG

441 km

Izziņas darbības aktualizācija un mācīšanās
prasmju attīstīšana – dabas un kultūrvēsturiskā vidē. Prāmis Rīga - Stokholma
Izzinoša mācību procesa organizēšana
kultūrvidē. Stokholma: Vasa muzejs,
A.Lingrēnas muzejs “Junibacken”,
brīvdabas muzejs “Skansen”.
VOLDA

Izzinoša mācību procesa
EIDSDAL
organizēšana kultūrvidē.
DOMBAS
Troļļu siena Romsdāles
ielejā – augstākā vertikālā
klints siena Eiropā,
HAFJELLA
VOSS
slavenais Troļļu ceļš – 11
pagriezienu serpentīns ar
BERGEN
Stigfossa ūdenskritumu
OSLO
vidū, Valldāle – zemeņu
lauks un Gudbrandsjuvet
ARJANG
aiza, brauciens Dalsnibas
klintī uz 1476 m augsto
skatu laukumu, brauciens ar kuģi
pa fjordu karali Geirangerfjordu (Geiranger - Hellesylt).

STOKHOLMA

RĪGA

PROGRAMMA
17

Trešdiena

18

Ceturtdiena

AUG

AUG

350 km

19
AUG

336 km

20
AUG

411 km

21
AUG

406 km

22
AUG

Digitālā laikmetā – digitālas pieejas. IT izmantošana
mācību satura apguvē. Metodes un līdzekļi
e-mācību (tālmācībā) izmantošanai izglītībā dažādos
mācību priekšmetos. Iepazīšanās ar Norvēģijas
“Globalskolen” metodēm un pieejām, mācību
saturu, organizējot mācību procesu
norvēģu
diasporas
bērniem
un
jauniešiem no 6 līdz 18.gadiem.
Bērnu mācīšanās motivācija: kā tā
veidojas un kur tā pazūd? Briksdāles
ledājs: 2-3 stundu pārgājiens uz ledāju.

Piektdiena

Pāri visam stāv
emocijas. Prieka un
laimes sajūtas, sajūtas,
kas ir esamības
dzinējspēks!

Izzinoša mācību procesa organizēšana
dabas vidē, kultūrvidē, nodrošinot
nacionālās identitātes saglabāšanu, valodas un kultūras stiprināšanu diasporas
bērniem un jauniešiem. Komponista E. Grīga
māja-muzejs Trolhaugenā. Bergena: zivju tirgus,
vecās koka celtnes Brigenas vecpilsētā. Vēringa
ūdenskritums (Vøringfoss) – apskate no Fossli skatu
laukumiem un 2 stundu pārgājiens uz ūdenskrituma
pakāji.

Sestdiena

Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai
un radošumam. Oslo: lielo jūrasbraucēju muzeji
Bigdejas pussalā. Vīgelana skulptūru parks, karaļpils,
Akershūsas cietoksnis, Akerbriges krastmala.

Svētdiena

Inovācijas un radošums pedagoga darbā: radošuma
atraisīšanas pieejas un metodes. Stokholma: Millesa
skulptūru dārzs.

Pirmdiena

Interaktīvās mācību metodes – audzēkņu vispusīgai
attīstībai un macību motivācijas veicināšanai.

EKSPERTI
A.Lasmane Dr. psych.,
Biznesa vadības koledžas lektore
I.Beļinska Tālmācības vidusskolas
”Rīgas komercskola” direktore
D.Bērziņa Mg. psych.,
Biznesa vadības koledžas lektore
L.Brenne Røv Globalskolen direktore
R.Stabiņa Mg. psych., Mg. paed., Oregonas
universitāte, pasniedzēja ASV

Informācija par
braucienu
pa tālruni

67828055

