
 

 

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA 

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS 

 

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 

„ Kompetenču pieejā balstīts izglītības process īstenojot speciālās izglītības 

programmas” B, 72 stundas 

 
Norises laiks:   2017. gada 25. novembris – 2018.gada 3. marts 

Norises vieta:  Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis", Smilšu ielā 46, Tukums 

 

 

Datums Laiks Nodarbību tēmas 

 

Docētājs 

Sestdiena 

25.11. 

2017. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

 

IT tehnoloģiju pielietojums bērnu 

attīstības traucējumu korekcijā un 

vispārējās attīstības veicināšanā.  

(Nodarbībās skolotājiem nepieciešami 

datori vai planšetdatori) 

 

Aija Ozoliņa 

Mg. soc.sc.,  

Antūžu speciālās 

internātpamatskolas 

skolotāja, RTA 

vieslektore 

Sestdiena 

13.01. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

 

Widgit simbolu pielietojums mācību 

procesā: mācību stundu satura apguves 

nodrošinājumam,  audzināšanas darbā, 

darbā ar autiskiem bērniem. 

 

 

Antra Krauce 

Mg.spec. paed., 

Rīgas 1.spec. 

internātpamatskolas 

metodiķe,  RTA 

vieslektore 

 

Sestdiena 

20.01. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

 

 

M. Montesori pedagoģijas pielietojums 

bērna attīstības traucējumu korekcijā. 

 

 

Ilga Prudņikova 

Dr.paed., RTA 

vieslektore, VISC 

Valsts PMK vad. 

Sestdiena 

27.01. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

Bērnu ar attīstības traucējumiem 

izglītības ieguves jautājumi Latvijā un 

ES.  

Atbalsta sistēmas, organizācija un 

darbība izglītības iestādē. 

 

Mārīte Rozenfelde 

Dr.paed., RTA 

asoc.prof. 

 

                                    Paralēli notiekošas nodarbības 

 

Datums 

 

Laiks 

Docētājs/ nodarbību tēmas 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem 

______. telpa 

Docētājs/ nodarbību 

tēmas 
vispārējās izglītības, 

speciālās izglītības 

iestāžu pedagogiem 

______. telpa 



Sestdiena 

10.02. 

2018. 

 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

Aija Vindeče (Mg.paed., Rēzeknes p. 

 PII „Rūķītis”  metodiķe, RTA vieslekt.) 

 

Bērnu ar runas un valodas traucējumiem 

raksturojums un attīstības īpatnības. 

Bērnu runas attīstīšanas paņēmieni un 

metodes bērniem ar valodas sistēmas 

nepietiekamu attīstību. Mācību satura 

(sociālās zinībās, dabaszinībās, valodas 

attīstības) apguves metodes un 

paņēmieni bērniem ar attīstības 

traucējumiem pirmsskolas izglītības 

procesā.  

 

Aija Tereško, 

(Mg.spec. paed., 

Ezersalas speciālās 

internātpamatskolas 

d.v., RTA vieslekt.) 

 

Mācību priekšmetu 

mācīšanas metodikas 

skolēniem ar garīgās 

attīstības traucējumiem 

(58).  

 

 

Svētdiena 

11.02. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

Aija Vindeče (Mg.paed., Rēzeknes p. 

 PII „Rūķītis”  metodiķe, RTA vieslekt.) 

 

Pirmsskolas izglītības mācību satura 

jomu apguves metodes un paņēmieni, 

prasmes un attieksmes mājturībā un 

tehnoloģijās bērniem ar attīstības 

traucējumiem (veidošana; zīmēšana, 

aplicēšana, konstruēšana, rokdarbi, 

iepazīstināšana ar galda kultūru). 

 

Aija Tereško (Mg.spec. 

paed., Ezersalas 

speciālās 

internātpamatskolas 

d.v., RTA vieslekt.) 

 

Specializētie mācību 

līdzekļi, to izstrādes un 

pielietojuma 

pamatprasības. 

 

 

Datums Laiks Nodarbību tēmas 

 

Docētājs 

Sestdiena 

24.02. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

 

Bērnu uzvedības traucējumu 

mazināšana mācību procesā. 

 

 

Rita Orska 

Mg.psych., RTA lektore, 

praktiskais psihologs,  

psihoterapeite 

 

                                                      Paralēli notiekošas nodarbības 
 

Datums 

 

Laiks 

Docētājs/ nodarbību tēmas 

pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem 

______. telpa 

Docētājs/ nodarbību 

tēmas 

vispārējās izglītības, 

speciālās izglītības 

iestāžu pedagogiem 

______. telpa 

 

Sestdiena 

03.03. 

2018. 

 

09:00 - 10:35 

10:40 - 12:15 

12:15 - 12:45 

(pārtraukums) 

 

12:45 - 14:20 

14.25 - 16.00 

16.05 - 16.50 

Aija Vindeče (Mg.paed., Rēzeknes p. 

 PII „Rūķītis”  metodiķe, RTA vieslekt.) 

 

Metodes un paņēmieni matemātisko 

priekšstatu apguvē bērniem ar 

speciālām vajadzībām (sensorā attīstība; 

skaits un skaitīšana, lielums; 

ģeometriskās figūras; orientēšanās laikā 

un telpā ) 

 

Aija Tereško  
(Mg.spec. paed., 

Ezersalas spec. 

internātpamatskolas 

d.v., RTA vieslekt.) 

Bērnu ar vidēji smagiem 

un smagiem attīstības 

traucējumiem (59) 

izglītošanas process. 

 

 
Kontaktinformācija: tel. +371 29336118, e-pasts: muzizglitiba@ru.lv 
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