Austrumeiropas Konference
12.07.17. - 16.07.17.
DIENAS GRAFIKS
12.07.17.

13/14/15.07.16.

• 13:30 - 15:30 | Reģistrācija

• 08:30 - 09:15 | Brokastis

• 08:30 - 09:15 | Brokastis

• 15:30 - 16:30 | Launags

• 09:15 - 09:30 | Sasveicināšanās + informācja

• 09:15 - 09:30 | Sasveicināšanās

• 16:30 - 17:00 | Sasveicināšanās

• 09:30 - 11:00 | Rīta lekcija

• 09:30 - 11:00 | Rīta lekcija

• 17:00 - 18:30 | Lekcija

• 11:00 - 11:30 | Kafijas pauze

• 11:00 - 11:30 | Kafijas pauze

• 18:30 - 19:30 | Vakariņas

• 11:30 - 13:00 | Teorētiskā darba grupa

• 11:30 - 12:30 | Teorētiskā darba grupa

• 19:30 - ……. | Pasniedzēju tikšanās

• 13:00 - 14:30 | Pusdienas

• 12:30 - 12:45 | Pauze

• 14:30 - 15:30 | Praktiskā darba grupa

• 12:45 - 13:45 | Praktiskā darba grupa

• 15:30 - 16:00 | Kafijas pauze

• 13:45 - 14:00 | Noslēgums

• 16:00 - 17:00 | Praktiskā darba grupa

• 14:00 - 15:00 | Pusdienas

• 17:00 - 18:00 | Vakariņas

• 15:00 - ……. | Pasniedzēju tikšanās

• 18:00 - 19:30 | Vakara lekcija
• 19:30 - ……. | Pasniedzēju tikšanās

16.07.17.
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IEVADLEKCIJA

1

Vita Valdmane (Latvija)
Mara Svilāne (Latvija)
Andreas Ossapofsky (Vācija)

12. jūlijs

Lielā metamorfoze pusaudžu vecumā
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RĪTA LEKCIJAS

1

2

Johannes Kühl (Vācija)
13. jūlijs

3

Rolands Ozols (Latvija)
15. jūlijs

Zinātnes loma pubertātes

Personības attīstība skolā, īstenojot

vecumā

kompetenču pieeju izglītībā

Andreas Ossapofsky (Vācija)
14. jūlijs

4

Godi Keller (Norvēģija)
16. jūlijs

Parsifāls jeb kā kļūt par

Kā iedvesmot pusaudžus, lai tie

pieaugušo

kļūtu par atbildīgiem pasaules
pilsoņiem
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VAKARA LEKCIJAS

1

Andreas Ossapofsky (Vācija)
Beate Schreiber (Vācija)

2

14. jūlijs
13. jūlijs

Pasaules vēsture caur personību

Bez vilšanās nav prieka:

likteņu prizmu

smadzeņu attīstība no 0 līdz
16 gadiem

Ara Atayan (Armēnija)

3

Inga Zemīte (Latvija)
15. jūlijs

Paradigmas latviešu literatūrā
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TEORĒTISKĀS DARBA GRUPAS

1

Noëmi Böken - Tu un es: sociālās eiritimijas aspekti

5

Beate Schreiber - Dažādu disleksijas aspektu

Christine Cornelius － Modernās mākslas vēsture
20. - 21. gs.
Kā mēs varam palīdzēt skolēniem kļūt par pasaules pilsoņiem.
Studējot mākslinieku darbus, mācīsimies izprast, kā māksla
uzrunā skatītāju. Šajā kursā pētīsim mākslas darbu ietekmi uz
jauniešiem un mēģināsim saprast, kā māksla var palīdzēt atrast
īsto ceļu mulsinoši daudzveidīgajā pasaulē. Šī kursa iedvesmas
avots ir antropozofais mākslas vēsturnieks Hans-Dieter Rudolf un
viņa sarakstītā grāmata Unvollendete Schöpfung (Nepabeigtie
darbi).

3

Olaf Koob - Narkotikas, atkarības un erotisms -

Pieredze strādājot ar cietumniekiem Taizemē, bāreņiem Nepālā,
bērniem Ķīnā programmas “Lielais Ķīnas mūris” ietvaros, un
Arlshein klīnikas Šveicē darbiniekiem.

2

4

Volker Bertleff - Cilvēka fiziskā ķermeņa
metamorfoze pubertātes vecumā
Cilvēka ķermeņa izmaiņas pubertātes vecumā, un kā tās ietekmē
cilvēka kustības, stāju un iekšejo izaugsmi.

izaicinājumi pubertātes vecumā

iepazīšana
Mācīšanās no bērnu un pusaudžu biogrāfijām

6

Andreas Ossapofsky - Fiziskās un dvēseliskās

7

Ton Mensenkamp - Māksla 9. - 12. klasē

izmaiņas vecumā no 12 līdz 16 gadiem

Amsterdamas Valdorfskolā esam atraduši veidu, kā vidusskolā
aktualizēt katra gada caurviju motīvu ar modernās mākslas
tehniku palīdzību. Piemēram, Dīrera grafiskās mākslas (9. klase)
pāraugšana Rembranta ofortā, Gētes krāsu teorija kā starta
punkts fizikas teorijām, scenāriju veidošana un filmēšana, lai
izprastu filmu un moderno mēdiju paņemienus.
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8

Ara Atayan - Rūdolfa Šteinera “Vispārējā
cilvēkmācība”
Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats. Pirmās četras
Rūdolfa Šteinere lekcijas, kas tika lasītas pirmās valdorfskolas
skolotājiem 1919. gadā, kalpo kā impulss valdorfskolotāja
darbam. Kopā lasot šīs lekcijas, mēs mēģināsim atrast
pamatnostādnes, kas palīdz strādāt kā skolotājam. Studēšanas
process būs vieglāks, ja šīs lekcijas būsiet lasījuši iepriekš, bet tā
nav obligāta prasība.

9 Godi Keller - Bioloģija
10 Johannes Kühl - Dabas zinātnes vidusskolā
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PRAKTISKĀS DARBA GRUPAS

1

Noëmi Böken - Eiritmija

6

Dace Skreba - Mehāniskā šūšana

2

Ton Mensenkamp - Māksla - mācīšanās darot

7

Ara Atayan - Cirks

8

Michael Baumgartner - Pozitīvie paraugi

9

Xiaowu Qin & Wing-Kheong Liew -

3

Christine Cornelius - Teātris un lomu spēles - dvēselisko
kvalitāšu kopšana, balstoties uz septiņu planētu
likumsakarībām. Veids, kā paskatīties uz pubertāti, caur

un ideāli pusaudžu vecumā

sociālo aspektu

4

Volker Bertleff - Botmera vingrošana

Mūzika - Ķīnas minoritāšu dziesmas un
dejas

5

Harijs Zemitis - Veidošana ar mālu

10

Kārlis Žols - Skolotāja meditatīvā dzīve
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PASNIEDZĒJI
Noëmi Böken

Christine J. Cornelius

Volker Bertleff

Dr. med. Olaf Koob

Vācija

Nīderlande

Vācija

Vācija

Vācija

Va l d o r f s k o l a s a b s o l v e n t e .
Strādājusi 10 gadus kā eiritimijas

Christine ir mākslas vēstures,
dramaturģijas un angļu valodas

Sertificēts botmera vingrošanas

speciāliste. Šajās nozarēs

Dzimusi Leipcigā. Precējusies, 2
pieauguši bērni. 43 gadus skolotāja,

skolotāja no 1. līdz 12. klasei. Ir

Olafs sastapies ar antropozofiju skolā
bērniem ar īpašām vajadzībām

strādājusi vairāk nekā 45 gadus.
No 1969. līdz 2012. gadam

Saseksā, Anglijā. Medicīnas izglītība

no tiem 23 gadi palīgskolotāja (darbs

strādājusi ar jauniešiem cietumā
Taizemē un ar narkomāniem

strādājusi par valdorfskolotāju.
Šobrīd Christine savu laiku velta

ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās
grūtības vai tieši pretēji – kas ir

Vācijā. 2014. gadā Noemi kļuvusi
par diplomētu dziedniecisko

Vācijā un Anglijā. Uzrakstīta disertācija
par dziedināšanu un slimībām,

palīdzot radīt jaunas valdorfskolas

apdāvināti) Drēzdenes valdorfskolā.
Šobrīd pašnodarbinātā tālākizglītības

eiritmisti. Šobrīd strādā divās

pamatojoties uz R. Šteinera idejām.
Daudzus gadus strādājis
klīnikā

un iniciatīvu grupas.

narkotiku atkarīgajiem, kā arī valdorfa

jomā. Izglītība: pamatskolas

klīnikās Šveicē kā sociālā
eiritmiste.

skolās par skolas darkteri. Vispasaules
lektors un daudzu grāmatu autors par

skolotāja, palīgskolotāja,
valdorfskolotāja, mācību terapeite,

narkotikām, depresiju, antropozofo
medicīnu. 2017. gada pavasarī

rotācijas terapeite

speciālists. No 2000. gada strādā ar
darba kolektīviem dažādās
kompānijās un organizācijās.

gaidāms pirmais tulkojums angļu valodā
,,Ja orgāni spētu runāt. Garīgās un
fiziskās veselības pamats."

Beate Schreiber
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Dr. med. Andreas Ossapofsky

Ton Mensenkamp

Ara Atayan

Godi Keller

Johannes Kühl

Vācija

Nīderlande

Armēnija

Norvēģija

Vācija

Dzimis 1953.g. Hemnicā Vācijā.

Tons ir ieguvis akadēmisko izglītību

Ara ir viens no valdorfskolas

Dzimis 1952.gadā, strādājis gandrīz 30

Uzaudzis kopā ar savu brīnišķīgo
māti, bet arī tēvs ir sirsnīgi rūpējies

gleznošanā, izglītības zinātnēs un
mākslas terapijā. No 1970. gada līdz

“Aregnazan” dibinātājiem Erevānā
Armēnijā, kurā strādā jau 22 gadus.

gadus par valdorfskolotāju Norvēģijā,
pēdējā desmitgadē par pasniedzēju R.

Johanness Kūls ir dzimis 1953. gadā
Vācijā, Hamburgā. Studējis fiziku

par viņu. Uz bērnību spēcīgu iespaidu

1977.gadam strādājis kā mākslas
terapeits (Therapeuticum) Hārlemā

Divām klasēm ir bijis klases skolotājs,
visus priekšmetus ir mācījis 8 gadus.

Šteinera Universitātes koledžā Oslo.
Pašlaik Godi raksta grāmatas, strādā

gada pētniecības darba Gēteānuma

un Amsterdamā. Laika posmā no

Ir vēstures un mākslas skolotājs

par vieslektoru ne tikai valdorfa skolās,

1969. gada līdz 2001. gadam
darbojies valdorfpedagoģijas jomā

vecākajās klasēs, māca reliģiju,
astronomiju, perspektīvo zīmēšanu

bet arī valsts skolās un bērnu dārzos,
kā arī uztur citāda veida pedagoģisko

mācīt fiziku, ķīmiju un matemātiku
Štutgartes valdorfa skolā

gan Amsterdamā, gan ārzemēs.
Mācījis radošās mākslas Geert

un cirku pamatskolā un vidusskolā.
Vada trīsgadīgo valdorfpedagoģijas

sadarbību
Skandināvijā, Slovēnijā,
Horvātijā, Čehijā, Baltijas valstīs,

Johanness Kūls ir Gēteānuma
Zinātnes nodaļas vadītājs. Viņa

Groote koledžā Amsterdamā. Aktīvi

semināru. Ir pasniedzējs Erevānas

Islandē un Armēnijā. Šajā vasarā

p ē t n i e c ī b a s v i r z i e n i i r fi z i k a s

piedalās
skolotāju izglītošanā
Jarnas skolotāju seminārā Zviedrijā,

Valsts universitātē, kur māca mākslas
vēsturi vēstures un kultūras vēstures

pasniedzējs ir iesaistīts gan valsts, gan
privātajā skolotāju apmācības

didaktika, gētes (goetheanistic) optika

Dienvidāfrikā, Nepālā un Ķīnā.

fakultātēs. Pārstāv Armēniju Eiropas
Šteinera Valdorfpedagoģijas Padomē.

programmā Indijas pilsētās Punē,
Ņūdelī, Raipurā, Bangalorē u.c. Godi ir

atstājuši cilvēki no kristīgās kopienas.
1973. – 1978.g. Humānās medicīnas
studijas Leipcigā. 1984.g. strādājis par
vispārējās medicīnas speciālistu
Bādelsterē,1986.g.- Promotion
Charité Berlin. No 1991.g. nodarbināts
privātpraksē. Kopš 1990. g. Drēzdenes valdorfskolas ārsts. 1990.
gadā piedalījies antropozofisko ārstu
kopienas dibināšanā. Kopš 1990. g.
piedalās Austrumeiropas konferenču
organizēšanā.

sarakstījis trīs grāmatas, viena no tām
ir tulkota četrās valodās.

Hamburgā un Gotingenā. Pēc viena
Zinātnes nodaļā Johanness sāka

(Uhlandshöhe). Kopš 1996. gada

un mehānika.
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Harijs Zemītis

Dace Skreba

Michael U. Baumgartner

Vita Valdmane

Mara Svilāne

!

Latvija
Harijs ir Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas skolotājs jau 23 gadus.
Strādājis par klases skolotāju, māca
dažādus ar mākslu saistītus mācību
priekšmetus- gleznošanu,
modelēšanu, kokapstrādi,
metālapstrādi, akmens kalšanu.
Skolotājs Harijs māca
arī
arhitektūras vēsturi, tehnisko
rasēšanu un dabas zinātnes
sākumskolā. Aktīvi darbojas skolēnu
vasaras nometnēs un piedalās
daudzos valdorfskolu semināros kā
lektors. Harija Zemīša aizraušānās ir
fotogrāfēšana, ko pēc stundām viņš
māca skolas interešu pulciņos.

Latvija

Šveice

Latvija

Latvija

Rīgas Valdorfskolas mājturības un
tehnoloģiju skolotāja ar divu desmitu

Studējis praktisko ētiku, starpkultūru
sakarus un konfliktu vadību, sociālo

Vita ir ārsts homeopāts ar antroposofās

Dzimusi 1972.gadā Jēkabpilī.

gadu pieredzi. Ropaži ir mana
skološanās un dzīves vieta.

darbu,

medicīnas metodes pieredzi. Kopš
1998.gada ir Camphill Rozkalni

Studēja Ķīles valdorfskolotāju
seminārā. 1993. gadā dibināja Rīgas

padomes sastāvā. Precējusies un 3

Valdorfskolu, kurā strādāja par
klases skolotāju un kopš 2004. gada

neirolingvistisko

Vispusīgu pedagoģisko, kā arī

programmēšanu, organizācijas
attīstību,
starptautiskās

darbmācības un rokdarbu speciālista
izglītību esmu ieguvusi Liepājā -

cilvēktiesības, darbu ar biogrāfijām.
Sadarbojies
ar nevalstiskajām

Pedagoģijas Institūtā un Manheimā Antropozofās pedagoģijas un

organizācijām vides tiesību un

valdorfpedagoģijas asociācijas,
Latvijas Izglītības vadītāju

fi l o z o fi j a s a u g s t s k o l ā . D a ž ā d i

aizsardzības, korporatīvās atbildības,
integrācijas, pieaugušo izglītības un

asociācijas valdē. Pārstāv Latvijas
Va l d o r f p e d a g o ģ i j a s a s o c i ā c i j u

rokdarbi ir mans vaļasprieks un
darbs.

veselības veicināšana jomās.
Specializējies sabiedrības līdzdalības

starptautiski. Valdorfpedagoģijas

stiprināšanā. Gara zinātnes skolas
biedrs Gēteānumā, Šveicē.

bērni .

par direktori. Darbojas Latvijas

kursu lektore. Antroposofiskās
biedrības biedre.
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Rolands Ozols

Inga Zemīte

Kārlis Žols

Wing-Kheong Liew

Xiaowu Qin

Latvija

Latvija

Latvija

Lielbritānija

Ķīna

Rolands Ozols ir Mūžizglītības un
kultūras institūta VITAE vadītājs, kas

Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā
strādāju kopš 1997.gada, mācot

Skolotājs Ādažu Brīvajā Valdorfa
skolā un Rīgas Torņakalna Valdorfa

Xiaowu un Wing ir strādājuši Nanšanas Valdorfa skolā Pekinā. Xiaowu par
mūzikas, klasiskās ģitāras un angļu valodas skolotāju, Wing par angļu valodas

nodarbojas ar inovācijām izglītībā,
zinātnē un kultūrā. Pedagogs ar vairāk

latviešu valodu un literatūru
pusaudžu vecuma skolēniem un

skolā. Luterāņu mācītājs, darbojies
gan Latvijā, gan ilggadīgi ASV.

un kokapstrādes skolotāju. Pašlaik abi dzīvo Berlīnē kopā ar savu dēlu un ir
uzsākuši strādāt ķīniešu kultūras apmaiņas kompānijā. Xiaowu un Wing turpina

kā 20 gadu pieredzi strādā

par

jauniešiem. Jau ceturto reizi esmu

Lassalle Kontempationsschule

strādāt arī skolās Pekinā un citās valdorfskolu kopienās pasaulē.

konsultantu personības attīstības,
izglītības un pārmaiņu vadības

klases skolotāja. Sadarbībā ar
Latviešu valodas aģentūru esmu

Latvijas programmas dalībnieks.
Iedziļinājies Rietumu misticisma un

jautājumos, ir radošās un kritiskās
domāšanas treneris un mentors, kā

organizējusi meistarklases un
vadījusi seminārus Latvijas

meditatīvajās tradīcijās. Savā
darbībā uzsver meditatīvās dzīves

arī piedāvā plaša spektra

skolotājiem par tēmu, kā attīstīt

nozīmību arī pedagoğijā.

profesionālas nodarbības skolotājiem.
Bijis UNESCO Latvijas Nacionālās

domāšanas prasmes, mācot dzimto
valodu un literatūru. Izdotas arī

komisijas ģenerālsekretārs, kā arī bijis
UNESCO Statistikas institūta valdē.

vairākas mācību grāmatas un
metodiskie materiāli. Tad, kad man
būs daudz, daudz brīva laika, tad
noteikti rakstīšu romānus…
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IZMAKSAS
Konference
60 EUR
Ēdināšana
Brokastis - 2.50 EUR (viena ēdināšana)
Pusdienas - 3.50 EUR (viena ēdināšana
Vakariņas - 3.50 EUR (viena ēdināšana)

Dzīvošana skolā
2 EUR (dienā)

* Būsim pateicīgi, ja ziedosiet konferences norisei
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DZĪVOŠANAS IESPĒJAS APKĀRTNĒ
Guest House Meijas: https://www.booking.com/hotel/lv/meijas.en-gb.html
Baltvilla: https://www.booking.com/hotel/lv/baltvilla.en-gb.html
Port Hotel: https://www.booking.com/hotel/lv/port-adazi.en-gb.html
Guest House Zimmerfrei: https://www.booking.com/hotel/lv/zimmerfrei.en-gb.html
Villa Baltezers Lakeside: https://www.booking.com/hotel/lv/villa-baltezers-lakeside.en-gb.html
Vanaga Ligzda: https://www.booking.com/hotel/lv/vanaga-ligzda.en-gb.html
Guest House Niki: http://www.booking.com/hotel/lv/niki-motel.lv.html
Hostel Tale: http://www.booking.com/hotel/lv/tale.en-gb.html
Camping Leiputrija: http://www.booking.com/hotel/lv/leisure-complex-leiputrija.lv.html
Guest House Jaunstrurisi: http://www.booking.com/hotel/lv/jaunstaaraaa-i.lv.html
Guest House Eiropa: http://www.booking.com/hotel/lv/viesu-nams-eiropa.en-gb.html
Guest House Gungas: http://www.booking.com/hotel/lv/viesu-nams-gungas.en-gb.html
Guest House Annas: http://www.annas.lv
Hotel Porto Resort: http://www.booking.com/hotel/lv/medzabaki.en-gb.html
Holiday House Oskars: http://www.booking.com/hotel/lv/oskars.lv.html
Camping Busas: http://www.booking.com/hotel/lv/camping-bua-as.lv.html
Recreation Centre Lilaste: http://www.booking.com/hotel/lv/lilaste.en-gb.html
Holiday House Juras Straupes: http://www.booking.com/hotel/lv/brivdienu-maja-juras-straupes.lv.html
Hostel BalticInn: http://viesunamiem.lv/balticinn
Camping Uzkalni: http://viesunamiem.lv/uzkalni
Guest House Vinden: http://www.vinden.lv
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PAPILDUS INFORMĀCIJA
•

Telpās uzturēšanās tikai maiņas apavos

•

Skolā būs pieejamas dušas.

•

Skolā nebūs iesējams pašiem gatavot ēdien.

•

Gulēšanai skolā, lūdzu, ņemiet līdzi savu matraci un guļammaisu.

•

Skolas dārzā iespējams gulēt arī jūsu līdzpaņemtajā teltī.

•

Lekcijas un darba grupas notiks angļu un vācu valodā ar tulkojumu latviski vai
latviešu valodā ar tulkojumu angliski.
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PIESAKIES

REĢISTRĀCIJAS FORMA
Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas jūs saņemsiet
informāciju par apmaksas kārtību.

