Kursi “Vērtības un vērtībizglītība mūsdienu sabiedrībā”
2017.gada 20.septembris
Jaņa Rozentāla Mākslas skola
Hāmaņa iela 2A, Rīga
Kursa mērķis: palīdzēt skolotājiem veidot savas metodes un uzdevumus skolēnu
intereses rosināšanai par vērtībām un uzskatiem mūsdienu sabiedrībā, kā arī par dziļāku
notiekošo procesu analīzi.
Kursa tēmas:
1. Skolēna un skolotāja loma, mērķi un uzdevumi vērtībizglītībā – mūsdienu
daudzveidīgās sabiedrības procesu kontekstā;
2. Vērtībizglītība – praksē. Pieejas, metodes, uzdevumi un materiāli dažos
vērtībziglītības virzienos (savstarpējo attiecību un ģimenes vērtību iepazīšanā,
eksistenciālo jautājumu un atbilžu analīzē);
3. Kultūras kodols – bāzes vērtības un reliģiju ietekme uz kultūru, ētiku un dzīves
stratēģijām;
4. Islāms iepretī kristietības, budisma un hinduisma pieredzei. Jaunās reliģiskās
kustības – principi, idejas, izplatība, riski un deviācijas.
Kursa programmas apguvei tiks izmantotas prezentācijas un īsi mācību uzdevumi, kuru
risināšana palīdzēs apjēgt dažas vērtību izvēles problēmas. Uzdevumus skolotāji varēs
izmantot darbā ar skolēniem, kā arī tie noderēs par paraugiem patstāvīgi veidojot līdzīgus
uzdevumus skolu darbā, vērtībizglītības jomā.
Kursa formāts: teorētiskais apskats, tiks demonstrētas vērtību analīzes metodes, notiks
iepazīšanās ar dažādu vērtību sistēmu un reliģiju struktūru un galvenajām idejām, kā arī
vērtībziglītības metožu skaidrojumi, kurus papildinās praktiski, pašiem veicami uzdevumi,
kuri palīdzēs mācīties modelēt uzdevumus, kas liktu skolēniem domāt, vērtēt notiekošo,
izvēlēties savas vērtības, analizēt un pārņemt Eiropas un Latvijas kultūra mantojumu,
apjēgt globālos procesus, meklēt savas dzīves misiju un jēgu.
Mērķauditorija: Vispārējās izglītības (pamata un vidējās) un profesionālās ievirzes skolu
skolotāji.
Priekšnosacījums: Ne mazāk kā 1 gada profesionāla pieredze savā jomā un latviešu
valodas zināšanas.
Kursu vadīs: Andrejs Mūrnieks, vadībzinātņu doktors, LU docents, biedrības “ Latvijas
Pedagogu dome” valdes priekšsēdētājs, grāmatu autors kultūras vēsturē un ētikā
vidusskolām.
Kursus organizē Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds sadarbībā ar Jaņa Rozentāla Mākslas
skolu.
Kursu datums: 20.09.2017.
Darba valoda: latviešu valoda
Nodarbību sākums: plkst. 15:00
Norises vieta: Hāmaņa ielā 2A, Rīgā, Jaņa Rozentāla Mākslas skolas zālē.
Kā nokļūt:
 Satiksme no pieturas pie Pareizticīgo Katedrāles (Brīvības ielā):
41. un 37. autobuss līdz pieturai – Baldones iela
 Satiksme no tramvaju pieturas pie Akmens tilta (11.novembra krastmalā):
5. un 4. tramvajs līdz pieturai – Kuldīgas iela
 vai 3. un 13.autobuss līdz pieturai – Kliņģeru iela

Kursu darba kārtība:
14:30-15:00 Dalībnieku reģistrācija
15:00-16:00 Skolēna un skolotāja loma, mērķi un uzdevumi vērtībizglītībā – mūsdienu
daudzveidīgās sabiedrības procesu kontekstā;
16:00-17:00 Vērtībizglītība – praksē. Pieejas, metodes, uzdevumi un materiāli dažos
vērtībziglītības virzienos (savstarpējo attiecību un ģimenes vērtību iepazīšanā, eksistenciālo
jautājumu un atbilžu analīzē);
17:00-17:30 Kafijas pauze;
17:30-18:30 Kultūras kodols – bāzes vērtības un reliģiju ietekme uz kultūru, ētiku un
dzīves stratēģijām;
18:30-19:30 Islāms iepretī kristietības, budisma un hinduisma pieredzei. Jaunās reliģiskās
kustības – principi, idejas, izplatība, riski un deviācijas.
19:30-19:45 Kopsavilkums un noslēguma diskusija, apliecību izsniegšana.
Kursu dalībnieki saņems apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmu. Kursu apjoms: 6 akadēmiskās stundas.
Kursu maksa: 25.00 EUR+PVN
Samaksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze.
Apmaksas kārtība
Kursu dalības maksa jāapmaksā ar bankas pārskaitījumu 3 darba dienu laikā
pēc rēķina nosūtīšanas uz dalībnieka norādīto e-pastu, bet ne vēlāk kā līdz
19.septembrim.
Dalības maksa tiek atmaksāta 100% apmērā dalībnieka slimības gadījumā (uzrādot ārsta
izziņu), ja par to brīdina vismaz 24 stundas pirms kursu sākuma. Ja dalībnieks nav
brīdinājis organizatorus par neierašanos, samaksātā dalības maksa atmaksāta netiek.
Rekvizīti:
Nosaukums: Jaņa Rozentāla skolas atbalsta fonds
Reģistrācijas numurs: LV 40008020965
Juridiskā adrese: Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV45PARX0000575221017
Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
Pieteikšanās:
Lai pieteiktos kursiem, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās anketu līdz 2017. gada
15. septembrim plkst.16:00.
Pieteikšanās anketa pieejama šeit:

https://goo.gl/forms/sGtHuosodGtks4ZF3
Papildu informācija: Inese Piņķe (28397607), Laura Freināte (29875327)
Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi!

