
organizē apmācības semināru

Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

2017.gada 6.oktobrī
Rīgas Avotu pamatskola

Rīgā, Avotu ielā 44

(Avotu/Stabu ielas stūris)

Semināra vadītāja:Mg. Paed., Mg. Spec. Paed. Sarmīte Safronova

Seminārā piedalās: Mg. Psych. Diāna Strause, Mg. Spec. Ped. Inita Kolkovska, logopēds
Andra Maksimova

Tēmas aktualitāte: Latvijā pēc IZM datiem 2015./2016. m. g. no kopējā izglītojamo
skaita ar speciālām vajadzībām 65% integrēto skolēnu vispārējās izglītības iestādēs ir
izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem. Līdz ar to svarīgi identificēt šos izglītojamos
jau pirmsskolas vecumā, izmantot atbilstošas prasmes darbā ar tiem, veidojot
sadarbību atbalsta komandā.

Programmas mērķis: paaugstināt pedagogu un psihologu profesionālo kompetenci
un sekmēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā,
sniegt zināšanas par bērnu attīstības traucējumu veidiem pirmsskolas vecumā.

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, psihologi, atbalsta
personāls

Plānotie rezultāti: Attīstīt izpratni par jauktiem attīstības traucējumiem, to
izpausmēm, diagnostikas metodēm; prasmes plānot un vadīt pedagoģisko darbu
izglītojamiem ar atšķirīgu spēju līmeni, atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim un
intelektuālajam attīstības līmenim

Semināra gaitā: paredzēta zināšanu un pieredzes apmaiņa gan psihologiem, gan
pedagogiem; diskusijas, praktisko ieteikumu sniegšana no vadītāju puses; kā arī
informācija par normatīviem aktiem (likumiem, MK noteikumiem, VISC



rekomendācijām un citiem), attiecināmiem uz iekļaujošo izglītību. diskusijas,
praktiskais darbs, programmas izvērtējuma anketa
Semināra dalībnieku skaits ierobežots.

Tiks izsniegtas ar pašvaldību saskaņotas apliecības.

Semināra darba laiks: No plkst. 10.00 līdz 17.00

Pieteikšanās semināram: Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūdzam aizpildīt pielikumā
pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to elektroniski uz e-pasta adresi:
lppa@lppapsihologi.lv

Semināra dalības maksa:
LPPA biedriem - 25 EUR
Pārējiem - 35 EUR

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu:
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
Reģ.Nr. 40008008163
Citadeles Banka,
Konta Nr. LV30PARX 0008968550001
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu.

Ja maksājuma veikšanai ir nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus uz
e-pasta adresi lppa@lppapsihologi.lv (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā).

Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv
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