PROGRAMMA

18. maijs, plkst. 13.00 - 17.00
“Fiziski un emocionāli drošas, draudzīgas vides radīšana izglītības iestādē”
13.00 “Mūsdienīga mācību vide – nozīme, ieguvumi, ieteikumi”, Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāja, Dr. paed. doc. Ilze Šūmane
14.20

Pārtraukums

14.30 “Bērna emocionālā labsajūta skolā – kā to atpazīt un veicināt?”, Pusaudžu un jauniešu
psihoterapijas centra vadītājs, pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Sakss Konstantinovs
15.50 Pārtraukums
16.00-17.00 “Fiziski un emocionāli atbalstoša skolas vide, bērnu ar īpašām vajadzībām droša iekļaušana”,
Torņakalna Privātās vidusskolas pieredzes stāsts, direktore Elizabete Vectirāne

19. maijs, plkst. 13.00 - 17.00
“Rīcība krīzes situācijās izglītības iestādē”
13.00 “Skola – vecāks – bērns: biežākās konfliktsituācijas, risinājumi un ieteikumi veiksmīgai
sadarbībai”, “Skola 2030” konsultante un Rīgas Pilsētas sākumskolas dibinātāja Solvita Lazdiņa
14.20

Pārtraukums

14.30 “Skolēnu un vecāku vardarbība pret skolotāju”, sertificēta klīniskā un izglītības psiholoģe,
sociālā uzņēmuma, “Barboleta” dibinātāja un vadītāja Baiba Blomniece-Jurāne
15.50 Pārtraukums
16.00-17.00 “Veiksmīga sadarbības veidošana ar vecākiem un skolēniem”, Cēsu Jaunās pamatskolas
pieredzes stāsts, direktors Ivo Rode

25. maijs, plkst. 13.00 - 17.00
“Vardarbības/mobinga mazināšana izglītības iestādē”
13.00 “Mobings skolā – cēloņi, veidi, risinājumi”, “Centra Dardedze” preventīvo programmu vadītāja
Ilze Napolitano
14.20 Pārtraukums
14.30 “Emocionālā inteliģence mobinga risku mazināšanai skolā”, emocionālās inteliģences trenere
skolēniem un mūžizglītībā, koučs un www.esicentrs.lv dibinātāja Madara Mickeviča
15.50 Pārtraukums
16.00-17.00 “Mobinga apzināšana, novēršana un dalība projektā “EMU:Skola””, Jelgavas Spīdolas Valsts
ģimnāzijas pieredzes stāsts, izglītības psiholoģe Anete Olava

26. maijs, plkst. 13.00 - 17.00
“Droša interneta lietošana – saruna ar skolēniem”
13.00 “Droša sociālo tīklu un interneta lietošana - kā runāt ar skolēniem?”, Latvijas Drošāka
interneta centra pārstāve Anita Priede
14.20 Pārtraukums
14.30 “Atbildīga komunikācija internetā - ieteikumi sarunai ar skolēniem”, Latvijas Drošāka
interneta centra vadītāja Maija Katkovska
15.50 Pārtraukums
16.00-17.00 “Bērnu un jauniešu problemātiska interneta lietošana - kā pasargāt, atpazīt un risināt?”, Attīstības
psiholoģijas speciāliste, Latvijas Universitātes asociētā profesore Dr. psych. Anika Miltuze

Apmācības izglītības speciālistiem organizē Zemgales plānošanas reģions, un tās tiek īstenotas Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam (Interreg V-A Latvia-Lithuania 2014–2020) projekta LLI506 ‘’Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats’’ / “The safe environment for pupils and
teachers – the basis for quality education (Safe School)” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 452 585,75 eiro,
tostarp ERAF finansējums – 384 697,86 eiro.

