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Konsultatīvās un metodiskās palīdzības sniegšanas pasākumu plāns 2016./2017.m.g.
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs,
viņu vecākiem un pedagogiem
N.p.k.

Pasākums/aktivitāte

1.

Nodrošināt agrīnu
speciālo vajadzību
diagnostiku
pirmsskolas vecuma
bērniem sadarbībā ar
reģiona pirmsskolas
izglītības iestādēm
Konsultācijas ne
mazāk kā 50 citu
vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem
ar speciālām
vajadzībām un viņu
likumiskajiem
pārstāvjiem
Atbalsta grupu un
izglītojošo grupu
vadīšana izglītojamiem
ar speciālām
vajadzībām

2.

3.

Atbildīgais

Sasniedzamais
rezultāts

Metodiķi,
psihologi,
logopēds,
speciālais
pedagogs

Skolas atbalsta
komanda(
psihologi,
sociālais
pedagogs,
logopēdi),
un medicīnas
darbinieki
Iveta
Lukjanova,
Zinta
Biseniece

„Saskarsmes
iemaņu
nodarbības
dažādu klašu
skolēniem”
„Dusmu
pārvaldīšanas
programma”

Iveta
Lukjanova,
Zinta
Biseniece

„Karjeras
izglītības
veicināšanas
programma 5.9.klašu
izglītojamiem,
kuriem ir
speciālās
vajadzības”

Skolotāja Dita
Remsone
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Izpildes termiņš
Visu mācību
gadu (pēc
iepriekšēja
pieraksta)

Reizi mēnesī
(katra mēneša
pēdējā pirmdienā
pēc iepriekšēja
pieraksta)

Sākot no
01.10.2016. visu
mācību gadu
(pēc iepriekšēja
pieraksta)

Visu mācību
gadu

Korekcijas

4.

Atbalsta grupu
semināru organizēšana
izglītojamo
likumiskajiem
pārstāvjiem, kuru
bērniem ir attīstības un
uzvedības traucējumi

5.

Izstrādāt un organizēt
tālākizglītības
programmu
izglītojamo
likumiskajiem
pārstāvjiem

6.

Konsultācijas un
metodiska palīdzība ne
mazāk kā 50 citu
vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem

„Smilšu spēļu
psihoterapijas
nodarbību
organizēšana”

Iveta
Lukjanova,
Zinta
Biseniece

Visu mācību
gadu (pēc
iepriekšēja
pieraksta)

„Attīstību
veicinoši
komunikācijas
elementi, to
nozīme”

Iveta
Lukjanova,
Zinta
Biseniece

03.11.2016.

“Vecāku
savstarpējā
komunikāciju
veidošana,
dažādu grūtību
risināšanā, kas
veicina jaunas
idejas, mazina
noslēgtības
izjūtu un
norobežošanos,
mazina
bezspēcības
izjūtu, audzinot
bērnu ar
speciālām
vajadzībām”

Iveta
Lukjanova,
Zinta
Biseniece

Janvāris

„Vecāku
skoliņa”
pirmsskolā
Montesori un
citas alternatīvās
pedagoģijas
metodes
pirmsskolā”,
materiālu
publicēšana
izglītības mājas
lapas vietnē
Pieredzes
apmaiņa ar
Alūksnes novada
angļu valodas
skolotājiem
„Jaunākās
tendences angļu
valodas apguvē
izglītojamiem ar

Zinta
Biseniece,
Sarmīte Gaiķe
Pirmsskolas
skolotājas
Dina SopuleĶieģele,
Sarmīte
Stivriņa

1x mēnesī

Angļu valodas
skolotāja Inese
Aide

21.09.2016

2

02.09.2016.31.12.2017.

7.

8.

9.

Mācību un metodisko
materiālu izstrādāšana

Informatīvi izglītojošu
pasākumu
organizēšana, citu
vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem,
par palīdzības
iespējām
izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām
Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveides semināri ne
mazāk kā 30 citu
izglītības iestāžu
pedagogiem

speciālām
vajadzībām”
Izstrādāt un
publiskot mācību
atbalsta
materiālus par
tēmu “Svētku
dienas
Lielbritānijā”
“Spēļu un rotaļu
elementi angļu
valodas apguvē”
Uzsākt
uzdevuma
krājuma
“Matemātika 8.
klasei
izglītojamiem ar
garīgās attīstības
traucējumiem”
izstrādi
Izveidot
didaktiskos
materiālus
dabaszinībās
pirmsskolā pēc
Montesori
pedagoģijas
principiem
Konference
„Agrīnās
diagnostikas
loma” sadarbībā
ar RPIVA

„Uzvedības
problēmas skolā
– cēloņsakarību
meklējumos”
(sadarbībā ar
biedrību
„Latvijas
Autisma
apvienība”) –
(12 stundas)

Angļu valodas
skolotāja Inese
Aide

2016./2017.m.g.

Angļu valodas
skolotāja Inese
Aide
Matemātikas
skolotāja Ieva
Pole

2016./2017.m.g.

Pirmsskolas
skolotājas
Dina Sopule –
Ķieģele,
Sarmīte
Stivriņa

2016./2017. m.g.

Skolas atbalsta 14.03.2017.
komanda

Metodiķi
sadarbībā ar
Latvijas
Autisma
apvienību, un
LU
Dabaszinātņu
un
matemātikas
izglītības
centru
Skolotāja
Ērika Arāja

„Efektīvas
lasītprasmes
mācīšanas
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2016./2017. m.g.

Februāris

03.01.2017.

metodes un
paņēmieni ”(6stundas)
„Jaunākās
tendences angļu
valodas apguvē
izglītojamiem ar
speciālām
vajadzībām”(6 stundas)
„Dabas un
kosmosu tēmu
apguve
izmantojot
Montesori
metodes”-(12
stundas)
“Pedagoģiskā
procesa
plānošana un
vadīšana
izglītojamajiem
ar mācīšanās
traucējumiem”
“Izglītojamā
intelektuālās
attīstības
psiholoģiski
pedagoģiskā
izvērtēšana
periodā no 7 –
12 gadu
vecumam”
10.

11.

12.

Angļu valodas
skolotāja Inese
Aide

23.11.2016.

Pirmsskolas
skolotājas
Dina Sopule –
Ķieģele,
Sarmīte
Stivriņa

26.10.,
2.11.2016.

Iveta
Lukjanova

Iveta
Lukjanova

Individuālā mācību
plāna veidošanas
prasmju apguves
semināra organizēšana
citu izglītības iestāžu
pedagogiem, atbalsta
personālam
Izglītojošu nodarbību
organizēšana
pedagogiem,
nodrošināt supervīzijas
grūto gadījumu
risināšanā
Sadarbība ar RPIVA
Pētījums
Cēsu filiāli pētniecības “Veselības un
jautājumos
sociālie
indikatori bērnu
ar invaliditāti

18., 25.09.2017.
02., 09.,
16.10.2017.

24., 26.10.2017.
06., 13., 20.,
11.2017.

Direktora
23.01.2017.
vietniece
izglītības jomā
Vineta Bērziņa
Iveta
Lukjanova
Metodiķis,
skolas atbalsta
komandas
speciālisti
Zinta
Biseniece
RPIVA
pētniece Ilze
Kricka
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01.11.2016.31.12.2017.

27., 28.09.2016.

13.

Lielbritānijas izglītības
un sociālā darba
radošo metožu trenera
Gaja Šenana darbnīca
“Uz risinājumu vērsta
prakse”

14.

Erasmus+ projekts – “Nē
– zudušai paaudzei”

15.

Erasmus+ KA1
Profesionālās
pilnveides projekts
“Angļu valoda un citi
mācību priekšmeti
bērniem ar īpašām
vajadzībām”
Izveidot Montesori
kabinetu, kurā tiek
sniegts individuāls
atbalsts izglītojamiem
ar speciālām
vajadzībām
Haloterapijas (sāls
seansu) izmantošana
citu vispārējās
izglītības iestāžu
izglītojamiem, kuriem
ir veselības problēmas
(bronhiālo astmu un
citām saslimšanām),
kā arī izglītības
iestādes medicīnas
personāla konsultācijas
izglītojamo vecākiem
Informācijas
publicēšana izglītības
iestādes mājas lapas
vietnē un citos
pieejamos informācijas
nesējos par izglītības
iestādes
organizētajiem
pasākumiem,
pedagogu
profesionālās
pilnveides specifisko
piedāvājumu,
izstrādātos mācību vai
metodiskos materiālus

16.

17.

18.

dalībai fiziskās
aktivitātēs”
Darbs ar
problēmu
bērniem

Inese Aide

14. – 16.
02.2017.

Inese Aide
Sintija
Mašlakova
Sigita Kažoka
Inese Aide

13. -20.06.2017.

Pirmskolas
metodiķes

2016./2017.m.g.

Medicīnas
personāls

Metodiķi
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11. - 19.11.2017.

Pēc iepriekšēja
pieraksta

Regulāri

19.

Datu uzkrāšana un
analizēšana par
attīstības centra
veiktajām darbībām

Metodiķi

Direktors

Regulāri

Z.Ozols

SASKAŅOTS

Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Lolita Kokina

6

