
Pārskats par semināru Tukuma, , Engures,  novadu pedagoģiskās korekcijas 

klašu audzinātājiem un skolotājiem, kuriem ir izglītojamie ar mācīšanās 

grūtībām. 

Novadu skolotāju iepazīstināšana ar Jelgavas pilsētas Iekļaujošas izglītības 

atbalsta centru. 

 

Laiks: 27.03.2013. 

Vieta: Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 

Darba formas: Seminārs , pieredzes apmaiņa - popularizēšana 

Tēma, darba saturs:  

1.Aktualitātes skolām, kurās ir skolēni ar mācīšanās traucējumiem, grūtībām. 

Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos. Individuālie izglītības plāni skolēniem, 

kuriem konstatētas mācīšanās grūtības. Skolēnu izpēte. 

Silva Vēvere –Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagoģiskās korekcijas MA 

vadītāja. 

2. Jelgavas pilsētas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra prioritārie uzdevumi. 

Anita Stāvause – Jelgavas pilsētas iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja. 

3. Agrīnā diagnostika. 

Aiga Jankevica – Jelgavas pilsētas iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

pirmsskolas psiholoģe. 



4.  Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem 

pirmskolā un skolā. 

Anna Brigmane – Briģe , Jelgavas pilsētas iekļaujošas izglītības atbalsta centra 

speciālais pedagogs. 

5. Uzvedības traucējumi, to saistība ar mācīšanās traucējumiem. 

Ilga Vanaga - Jelgavas pilsētas iekļaujošas izglītības atbalsta centra psiholoģe. 

6. Dažādi jautājumi. 

Diskusijas, pārrunas par skolēnu izveidotajiem individuālajiem izglītības plāniem, 

atbalsta pasākumiem Valsts pārbaudes darbos. 

Silva Vēvere –Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagoģiskās korekcijas MA 

vadītāja. 

 

Secinājumi, priekšlikumi: 

1.Turpināt nostiprināt pamatiemaņas  pedagoģiskās korekcijas klašu skolēniem un 

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, lai viņi varētu apgūt attiecīgo izglītības 

programmu katrā  mācību priekšmetā. 

2. Pilnveidot  skolās atbalsta sistēmu izglītojamiem ar funkcionāliem 

traucējumiem, mācīšanās traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, 

sekmējot šo skolēnu iekļaušanos sabiedrībā. 

3. Turpināt sadarbību individuāli novadu skolām ar Jūrmalas pilsētas Iekļaujošas 

izglītības atbalsta centru  ( mūsu novads ir piesaistīts Jūrmalas atbalsta centram), 

ja nepieciešams veikt skolēnu izpēti, atbalsta pasākumu izmantošanu, konsultēt 



vecākus, skolotājus par nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu 

skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām. 

Centrs sniedz arī konsultācijas tiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, 

kuriem atbilstošas izglītības programmas šobrīd var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski 

medicīniskā komisija. Tādā veidā izglītojamiem tiks nodrošināti pakalpojumi pēc 

iespējas tuvu viņu dzīves vietai. 

4.Pedagoģiskās korekcijas klašu skolotājiem turpināt strādāt pie individuālajiem 

izglītības  plāniem, kuri domāti skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

5. Turpināt izglītot metodiski novadu skolotājus par mācīšanās traucējumu 

veidiem, par atbalsta pasākumiem mācību procesā, individuālajiem izglītības 

plāniem, par atvieglojumiem un pielāgojumiem pie dažādiem mācīšanas 

traucējumiem, par atgādnēm. 

6 .Seminārā prezentētie  mācību metodiskie materiāli tiks ievietoti IP mājas lapā: 

www.tip.edu.lv/metodiskās apvienības/  pedagoģiskās korekcijas MA . 

 

2013. gada 27.martā 

 
 

Tukuma novada pedagoģiskās korekcijas MA vadītāja: Silva Vēvere, 

mob.29198631,                                                                                                                                                                                   

e – pasts:silvav@inbox.lv         

 

 

 

http://www.tip.edu.lv/metodiskās%20apvienības/

