Pārskats par pasākuma norisi

Laiks : 19.04.2013.
Vieta : Maršruts- Tukums- Valmiera- Dauguļi- Vaidava- Tukums
Darba forma
Ekskursija, pieredzes apmaiņas brauciens
Tēma, darba saturs
1) Iepazīšanas ar Valmieras speciālo PII „Bitīte” (stāstījums, ekskursija, saruna ar
iestādes vadītāju Guntru KUKJĀNI, tikšanās ar vienu no logopēdēm, debates
logopēda kabinetā par izmantojamiem didaktiskiem materiāliem, ideju gūšana- skaņu
kaste, ierakstu albumi bērnu runas aktivizēšanai);
PII prioritāte ir bērnu veselība, lai nostiprinātu imunitāti, līdzsvara izjūtu, attīstītu
fiziskās spējas.
Iestādē radīta unikāla vide bērnu attīstības veicināšanai:
- Izveidots Sajūtu terapijas centrs (relaksācijas sajūtu, ūdens, smilšu terapijas, sāls
istaba);
- katrā grupā ir atbilstoši izdales, uzskates materiāli- gaismas, smilšu galds,
interaktīvās tāfeles, datori;
- iestāde aktīvi piedalās ES līdzfinansētos projektos, lai realizētu savas iecerētās
idejas;
- Katram speciālistam ir iekārtota atsevišķa darba telpa ar visu nepieciešamo;
- Iestādē strādā 4 logopēdi, 4 sporta skolotājas, 2 muzikālās skolotājas;
- Telpas gaišas, košas, mājīgas, liela vērība telpu krāsām, aizskaru dizainam, kas
gaumīgi ir saskaņots;
- PII darbojas 11 speciālās grupas-(ar redzes traucējumiem, fiziskās attīstības
traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas attīstības traucējumiem,
jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās
attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem ).
2) Tikšanās un iepazīšanās ar Valmieras Pārgaujas sākumskolu (stāstījums,
ekskursija, saruna ar skolas direktoru Viktoru LITAUNIEKU.
- Skolā mācās skolēni no 1-6. Klasei, katrai klašu grupai 4 komplekti;
- Skolā darbojas atbalsta personāls, katram no šiem speciālistiem (psihologam,
sociālajam pedagogam, skolotājam logopēdam, medmāsai) ir iekārtota atsevišķa darba telpa
ar visu nepieciešamo; īpašs prieks bija par logopēda kabinetu, ar visu tā iekārtojumu,
plašumu, metodisko bāzi- katra logopēda sapnis;
- apkārt skolas teritorijai ir 5ha liela zemes, parka platība, pateicoties tam, iestāde
aktīvi piedalās ES līdzfinansētos projektos un realizē savas lolotās idejas:
*Putnu dziesmu svētku birzs;
*Dabas sajūtu taka;
*Putnu lūkotava;
*Senču saules kalendārs- brīvdabas vieta, lai saglabātu senču mantojumu;
*Simtjūdžu meža akadēmijas pils- pie skolas atjauno rotaļu laukumu;
* Projekts „Ekoskola”;
*Projekts „Three H”- skolu daudzpusēja partnerība, projekta ietvaros notiek sadarbība ar
skolām Zviedrijā, Islandē, Itālijā, Polijā, Vācijā.

* Projekts „Kvalitatīvi iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”u.c.
- Skolā ir liela sporta halle, kurā notiek ne tikai sporta pasākumi, bet arī lieli koncerti,
kultūras pasākumi;
- mazā teātra zāle, kurā var rīkot mazākus pasākumus, seminārus utml.
- plaša kafejnīca- ēdnīca, kurā paēdām garšīgas pusdienas;
- baseins;
- moderni iekārtots mājturības kabinets- virtuve, klase ar 8 šujmašīnām. Izdevās satikt
skolotāju Daci, kura labprāt dalījās pieredzē; rādīja skolēnu darbus izšūšanā, kas tikko atvesti
no izstādes.
- speciāla izstāžu telpa, kurā tiek izvietoti skolēnu darbi utt.
Par atmiņu no jaukās sākumskolas mūsu MA-ai skolas direktors uzdāvināja zvaniņu, ar skolas
logo. To izmantosim turpmāk semināros, pirms kafijas pauzes, pirms darba sākšanas mūsu
tikšanās reizēs. Vienmēr atcerēsimies silto, viesmīlīgo, darbīgo Valmieras Pārgaujas
sākumskoliņu!
2) Tālāk dodamies 23 km no Valmieras- Limbažu virzienā uz Dauguļu speciālo
internātpamatskolu, saruna ar skolas direktori Andu KATKĒVIČU (stāstījums,
ekskursija).
- Skola atrodas vecā ēkā, kura ir atjaunota, neliela parka viducī;
- Skolas telpas ir mājīgi, gaumīgi iekārtotas;
- skola aktīvi piedalās ES līdzfinansētos projektos un realizē savas idejas, sadarbībā ar
Norvēģiju;
- Lielu interesi mūsu logopēdes izrādīja par metodiskiem materiāliem ar kādiem strādā
skolas logopēds (dažnedažādi materiāli no koka, pirkstu muskulatūras veicināšanai,
izdales materiāli nodarbībām, kādus nebijām redzējušas);
- mājīgas internāta telpas- guļamistabas, atpūtas telpa, kuras atrodas skolā; salīdzinot, kā
ir mūsu novadā, kad internāta telpas atrodas citur;
- skaisti iekopta, apzaļumota skolas apkārtne, uzlikts bruģis, rotaļu laukums, kuru nākotnē
plāno uzlabot.
3) ekskursija:Vaidavas keramikas ražotnē „Rebeka ”:
-apskatījāmies kā norit ražošanas process pa etapiem;
- iegādājāmies skaistus keramikas izstrādājumus par ražotāju cenām.
4)Izvirzījām uzdevumus nākošajam mācību gadam.
Secinājumi, priekšlikumi
Visi pedagogi, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā guva tikai pozitīvas emocijas un
jaunas idejas. Tik viesmīlīgu, sirsnīgu, atsaucīgu uzņemšanu nebijām izbaudījušas. Radās
sajūta, ka esam seni paziņas. Tas bija fantastiski!
Nolēmām arī turpmāk organizēt pieredzes apmaiņas braucienus pie sava aroda speciālistiem.

Metodiskās apvienības vadītāja D. MEDNE

