
            2017. gada no augusta līdz novembrim ir iespēja pieteikt savus darbiniekus 

bezmaksas tālākizglītības kursu A programmās : 
 

 Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem - „4-6 gadu vecuma bērnu intelektuālās attīstības 

psiholoģiskais izvērtējums, starpinstitucionālās sadarbības veicināšana, individuālās 

programmas plānošana  un realizēšana, bērnu attīstības korekcija pirmskolas izglītības 

iestādē”( Rēzeknes  pilsētas IP saskaņojums Nr.11, 23.05.2017.) 

 

22.08., 22.09. un 27.10.2017. no plkst. 9.00 -17.00 ( A, 8 akademiskās stundas). 

Nodarbības notiks Rēzeknes internātpamatskolas –attīstības centra telpās, Rēzeknē, 

F.Varslavāna ielā 5. 

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu riac.metodika@inbox.lv, vai pa tālr.26518903. 

Programmas mērķis: Pilnveidot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu,  kuri īsteno speciālās 

izglītības programmas izglītojamajiem ar dažādiem ( valodas, mācīšanās, garīgās attīstības)  

traucējumiem, kompetenci par agrīnās diagnostikas nozīmi, individuālā izglītības programmas 

plāna izveides principiem un to realizāciju, starpinstitucionālās sadarbības nozīmi un 

veicināšanu. 

Programmas īsa anotācija 

           Skolotājiem veidosies izpratne par starpinstitūciju  sadarbības nozīmi un tās organizāciju      

            bērnu individuālo spēju attīstīšanā un speciālo vajadzību nodrošināšanā pirmsskolā 

 

 Vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem  -„Individualizēta pedagoģiskā procesa plānošana 

un vadīšana izglītojamajiem ar kombinētiem attīstības traucējumiem” 
( Rēzeknes pilsētas IP saskaņojums Nr.10, 23.05.2017.) 

 

23.08.,24.08.,25.08.2017. no plkst 10.00-18.00.( A, 8 akademiskās stundas) 

            Nodarbības notiks Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslava, N.Rancāna iela 4, LV- 5601. 

            Pieteikumus lūdzam sūtīt uz skola@varaviksne.lv  Tālr.26518903, riac.metodika@inbox.lv; 

            

            24.10.,25.10., 26.10. un 03.11.2017. no plkst.9.00 -17.00 ( A, 8 akademiskās stundas) 

            Nodarbības notiks Rēzeknes internātpamatskolas –attīstības centra telpās, Rēzekne,       

F.Varslavāna iela 5. 

            Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu riac.metodika@inbox.lv, vai pa tālr.26518903. 

            Programmas mērķis: paaugstināt speciālās izglītības programmās  strādājošo pedagogu 

profesionālo kompetenci. Palīdzēt pedagogiem izprast  un izvēlēties atbilstošu pedagoģisko 

palīdzību darbā ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām , lai viņi sekmīgi iekļautos mūsdienu 

sabiedrībā. Pilnveidot kursu dalībnieku kompetences par individualizēta mācību procesa 

elementiem, skolas atbalsta komandas darba organizēšanu un atbalsta pasākumiem bērniem ar 

speciālajām vajadzībām.  

            Programmas īsa anotācija: programma ir veidota, lai padziļinātu vispārizglītojošo skolu 

pedagogu  izpratni par  kombinētiem mācīšanās traucējumiem. Pedagogiem  būs iespēja 

Programma ir veidota, lai pirmskolas izglītības skolotājiem dotu iespēju 

 papildināt  zināšanas par darba specifiku, strādājot ar bērniem, kuriem ir dažādi 

attīstības traucējumi; 

 pilnveidot izglītojamo individuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskās izvērtēšanas 

prasmes; 

 precizēt agrīnās diagnostikas būtību. 

Pedagogiem  būs iespēja, strādājot  praktiski, apgūt jaunas darba metodes bērnu  vispārējās 

attīstības korekcijā.Strādājot kopā, būs iespējams izveidot individuālo  izglītības programmas 

apgūšanas plānu, kurš atbilst konkrētai situācijai.  
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pilnveidot savu profesionālo un didaktisko kompetenci mācību procesa organizēšanā, 

skolēniem ar kombinētiem ( mācīšanās, valodas, garīgās) attīstības traucējumiem. Tiks 

izskatītas un izpētītas pielietojamās pedagoģiskās metodes un darba organizācijas formas 

bērniem ar dažādiem mācīšanas traucējumiem. Tiks apspriesti un analizēti  nepieciešamie 

atbalsta pasākumi mācīšanas un mācīšanās procesā, vērtēšana speciālajās izglītības 

programmās, kā arī individuālā izglītības plāna izstrāde izglītojamiem ar jauktiem  mācīšanās 

traucējumiem.Pilnveidosies kursu dalībnieku kompetences par individualizēta mācību procesa 

elementiem 

 

 

 


