Profesionālās kompetences pilnveides pasākumi (A programmas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotās aktivitātes “Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai
skolēniem ar dažādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības)
traucējumiem” ietvaros
2017.gada jūnijs – decembris
Rīgas plānošanas reģions
Datums*

Norises vieta

Īstenotājs
Kontaktpersona

N.p.k.

Kursu nosaukums

1.

Pirmskolas vecuma bērnu
intelektuālās, emocionālās,
sociālās un fiziskās
attīstības veicināšana.
(8 stundas)

15.09.2017. Rīgas
22.09.2017. 5.internātpamatskola
29.09.2017. – attīstības centrs
06.10.2017.
13.10.2017.

Ieviņa Vanaga
t. 67505089
t. 67848037
r5sips@riga.lv

2.

Izglītojamā ar mācīšanās
traucējumiem intelektuālās
attīstības psiholoģiski
pedagoģiskā izvērtēšana
sākumskolas vecuma
bērniem (8 stundas)

23.08.2017. Rīgas Valda Avotiņa
20.09.2017. pamatskola –
10.10.2017. attīstības centrs
24.10.2017.
09.11.2017.

Gunta Maslovska
t.67277707
gunta.maslovska@
inbox.lv

3.

Izglītojamā intelektuālās
attīstības psiholoģiski
pedagoģiskā izvērtēšana
periodā no 7 līdz 12 gadu
vecumam. (8 stundas)

13.06.2017. Rīgas 1.speciālās
15.06.2017. internātpamatskola –
22.09.2017. attīstības centrs
25.10.2017.
27.10.2017.

Papildinformācija
Ieteicams arī izglītības iestāžu
atbalsta personālam,
administrācijai.

Rīgas un Rīgas plānošanas
reģiona vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem, kuri
iesaistīti speciālās
pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611)
īstenošanā
Ieteicams arī izglītības iestāžu
Vineta Cibiņa
t.67181339, 28379719 atbalsta personālam,
administrācijai.

r1sips@gmail.com,
vineta.cibina@
inbox.lv
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4.

5.

6.

Pedagoģiskā procesa
plānošana un vadīšana
izglītojamajiem ar redzes
traucējumiem
(8 stundas)
Tehnoloģijas, t.sk.
asistīvās, un to sniegtās
iespējas speciālo
pedagoģisko vajadzību
mazināšanai mācību
procesā izglītojamajiem ar
redzes traucējumiem
(8 stundas)
Bērns ar autiskā spektra
traucējumiem
(8 stundas)

05.06.2017.
06.06.2017.
07.06.2017.
08.06.2017.
09.06.2017.
05.06.2017.
06.06.2017.
07.06.2017.
08.06.2017.
09.06.2017.

Strazdumuižas
internātvidusskola –
attīstības centrs

Ligita Ģeida
67532022

Ieteicams arī speciālās izglītības
iestāžu uz pedagogiem, kuri
strādā ar izglītojamajiem ar
redzes traucējumiem

Strazdumuižas
internātvidusskola –
attīstības centrs

Ligita Ģeida
67532022

Ieteicams arī speciālās izglītības
iestāžu pedagogiem, kuri strādā
ar izglītojamajiem ar redzes
traucējumiem

Rīgas
5.internātpamatskola
– attīstības centrs

Ieviņa Vanaga
t. 67505089
t. 67848037
r5sips@riga.lv

Ieteicams arī izglītības iestāžu
atbalsta personālam,
administrācijai

Rīgas Valda Avotiņa
pamatskola –
attīstības centrs

Gunta Maslovska
t.67277707
gunta.maslovska@
inbox.lv

Rīgas un Rīgas plānošanas
reģiona vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem, kuri
iesaistīti speciālās
pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (kods 21015611)
īstenošanā
Ieteicams arī izglītības iestāžu
atbalsta personālam,
administrācijai

7.

Pedagoģiskās procesa
plānošana un vadīšana
izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem
(8 stundas)

14.09.2017.
28.09.2017.
12.10.2017.
19.10.2017.
09.11.2017.
24.08.2017.
21.09.2017.
13.10.2017.
25.10.2017.
08.11.2017.

8.

Tehnoloģijas un to
sniegtās iespējas speciālo
pedagoģisko vajadzību
mazināšanai mācību
procesā izglītojamajiem ar

16.08.2017. Rīgas 1.speciālās
18.08.2017. internātpamatskola –
29.09.2017. attīstības centrs
23.10.2017.
26.10.2017.

Vineta Cibiņa
t.67181339,
28379719

2

smagiem garīgās attīstības
traucējumiem
(8 stundas)
*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

r1sips@gmail.com,
vineta.cibina@
inbox.lv
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Zemgales plānošanas reģions
N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

Izglītojamā intelektuālās
Jūnijs
attīstības psiholoģiski
Augusts
pedagoģiskā novērtēšana
Augusts
sākumskolas vecuma
septembris
bērniem (8 stundas)
oktobris
2.
Pedagoģiskā procesa
Jūnijs
plānošana un vadīšana
Augusts
(individualizēta mācību
septembris
procesa elementi, skolas
atbalsta komandas darba
organizēšana, izglītojamā
snieguma progresa
izvērtējums)
izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem;
smagiem garīgās attīstības
traucējumiem; garīgās
veselības traucējumiem
(8 stundas)
*laika plānojumā iespējamas izmaiņas
1.

Norises vieta

Īstenotājs
Kontaktpersona

Kokneses
internātpamatskolaattīstības centrs

Elīna Ivanāne,
t. 29269603
kiac_metodiki@in
box.lv

Kokneses
internātpamatskolaattīstības centrs

Elīna Ivanāne,
t. 29269603
kiac_metodiki@in
box.lv

Papildinformācija
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Kurzemes plānošanas reģions
N.p.k.

Kursu nosaukums

1.

Pedagoģiskā atbalsta (t.sk.
pedagoģiski psiholoģiskā
izvērtēšana) sistēma
izglītojamajiem ar
speciālajām vajadzībām
sākumskolā
(8 stundas)

Datums*

Norises vieta

01.06.2017. Pelču speciālā
internātpamatskola08.06.2017. attīstības centrs

Īstenotājs
Kontaktpersona

Papildinformācija

Līga Kuršinska
t.26226595
ligakur@inbox.lv

Sabiles vidusskola,
Dzērves pamatskola,
Zūru pamatskola
Piltenes vidusskola
Užavas pamatskola
Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskola
Kuldīgas 2.vsk
Ēdoles pamatskola
Remtes pamatskola

Līga Kuršinska
t.26226595
ligakur@inbox.lv

Dzērves pamatskola
Zūru pamatskola
Nīgrandes pagasta Kalnu
vidusskola
Sabiles vidusskola
Blīdenes pamatskola
Remtes pamatskola

17.08.2017.

23.08.2017.

24.10.2017.

2.

IKT un asistīvo
tehnoloģiju izmantošanas
iespējas mācību procesa
organizēšanā
izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem.
(8 stundas)

26.10.2017.
01.06.2017. Pelču speciālā
internātpamatskola08.06.2017. attīstības centrs
17.08.2017.

23.08.2017.
24.10.2017.
*laika plānojumā iespējamas izmaiņas
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Vidzemes plānošanas reģions
N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

Izglītojamā intelektuālās
24.10.2017.
attīstības psiholoģiski
26.10.2017.
pedagoģiskā izvērtēšana
06.11.2017.
periodā no 7 līdz 12
13.11.2017.
gadiem
20.11.2017.
(8 stundas)
2.
Pedagoģiskā procesa
18.09.2017.
plānošana un vadīšana
25.09.2017.
izglītojamajiem ar
02.10.2017.
mācīšanas traucējumiem
09.10.2017.
(8 stundas)
16.10.2017.
3.
Pedagoģiskā procesa
23.08.2017.
plānošana un vadīšana
24.08.2017.
izglītojamajiem ar dzirdes 25.08.2017.
traucējumiem (t.sk.
15.09.2017.
kohleārajiem
22.09.2017.
implantantiem)
06.10.2017.
(8 stundas)
13.10.2017.
4.
Tehniskie palīglīdzekļi un 26.10.2017.
to sniegtās iespējas
27.10.2017.
funkcionālo traucējumu
03.11.2017.
mazināšanai
pedagoģiskajā procesā
izglītojamajiem ar dzirdes
traucējumiem.
(8 stundas)
*laika plānojumā iespējamas izmaiņas
1.

Norises vieta

Īstenotājs
Kontaktpersona

Papildinformācija

Cēsu
internātpamatskolarehabilitācijas centrs

Sarmīte Verpele
t.64125233
t.28447281
sarmite.verpele
@inbox.lv

Skolotāji, kas īsteno
pamatizglītības programmas

Cēsu
internātpamatskolarehabilitācijas centrs

Sarmīte Verpele
t.64125233
t.28447281
sarmite.verpele
@inbox.lv
Daina Liepiņa
29125852

Skolotāji, kas īsteno
pamatizglītības programmas

Daina Liepiņa
29125852

Ieteicams arī izglītības iestāžu
atbalsta personālam,
administrācijai

Valmieras
vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolaattīstības centrs

Valmieras
vājdzirdīgo bērnu
internātvidusskolaattīstības centrs

Ieteicams arī izglītības iestāžu
atbalsta personālam,
administrācijai
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Latgales plānošanas reģions
N.p.k.

Kursu nosaukums

Datums*

1.

Pirmsskolas vecuma bērnu
intelektuālās (t.s. runas
attīstības un vārdu krājuma
veidošana), emocionālās
(t.s. iztēles), sociālās un
fiziskās attīstības
veicināšana (prevencija,
praktiskās metodes, darba
organizācijas formas)
(8 stundas)
4-6 gadu vecuma bērnu
intelektuālās attīstības
psiholoģiski pedagoģiskais
izvērtējums,
starpinstitucionālās
sadarbības veicināšana,
individuālās izglītības
programmas plānošana un
realizēšana, bērnu
attīstības korekcija
pirmsskolas izglītības
iestādē (8 stundas)
Individualizēta
pedagoģiskā procesa
plānošana un vadīšana
izglītojamajiem ar

17.08.2017.
18.08.2017.
23.09.2017.
25.10.2017.
26.10.2017.

2.

3.

Norises vieta

Daugavpils
logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

Īstenotājs
Kontaktpersona

Papildinformācija

Marika Raičonoka,
tālr.: 26535430,
65442776,
logoped@apollo.lv

22.08.2017. Rēzeknes
22.09.2017. logopēdiskā
27.10.2017. internātpamatskolaattīstības centrs

t.26518903
riac.metodika@inbo
x.lv

23.08.2017. Krāslavas
24.08.2017. Varavīksnes
25.08.2017. vidusskola,
skola@varaviksne.lv

t.26518903
riac.metodika@inbo
x.lv
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kombinētiem attīstības
traucējumiem (8 stundas)
4.
Individualizēta
24.10.2017.
pedagoģiskā procesa
25.10.2017.
plānošana un vadīšana
26.10.2017.
izglītojamajiem ar
03.11.2017.
kombinētiem attīstības
traucējumiem (8 stundas)
5.
Tehnoloģijas, t.sk.
24.08.2017.
asistīvas, un to sniegtās
25.08.2017.
iespējas speciālo
30.09.2017.
pedagoģisko vajadzību
23.10.2017.
mazināšanai mācību
24.10.2017.
procesā izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības
traucējumiem (pirmsskola)
un kombinētiem attīstības
traucējumiem.
(8 stundas)
*laika plānojumā iespējamas izmaiņas

Rēzeknes
logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

t.26518903
riac.metodika@inbo
x.lv

Daugavpils
logopēdiskā
internātpamatskolaattīstības centrs

Marika Raičonoka,
tālr.: 26535430,
65442776,
logoped@apollo.lv
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