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Starpnovadu netodiskā konference - seminārs „Speciālās izglītības skolēnu
integrācija vispārējās izglītības iestādēs”
2013.gads Garkalnes vidusskolā uzsākts ļoti produktīvi un aktīvi. Projekta „Atbalsta
pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem
traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” 5.aktivitātes
„Izglītojamo ar speciālām vajadzībām un riska grupas ar zemiem mācību sasniegumiemiekļaušana izglītības sistēmā” ietvaros 3.janvārī Garkalnes vidusskolā tika organizēta Siguldas un
Garkalnes starpnovadu konference - seminārs, kurā tika skatīti jautājumi par speciālās izglītības
skolēnu integrāciju vispārējās izglītības iestādēs.
Konferencē aktīvu dalību ņēma arī projekta partnerskolu - Vangažu vidusskolas un
Gaismas speciālās internātskolas skolotāji, kā arī Ādažu vidusskolas un Rīgas Zolitūdes
ģimnāzijas skolu komandas. Dalībnieku atsaucība bija necerēti plaša, jo kopumā pasākumā
piedalījās 65 skolotāji, pirmsskolas pedagogi, skolu administrāciju pārstāvji un skolu atbalsta
personāls.
Konferences darba kārtībā bija iekļauta gan Garkalnes vidusskolas skolotāju un atbalsta
personāla pieredzes demonstrācija speciālās izglītības metodikas jautājumos, kas saistīti ar
Montesori materiālu izmantošanu un projekta gaitā izstrādāto atgādņu pielietošanu ikdienas
mācību procesā, gan smilšu spēļu terapijas pielietošana bērnu uzvedības un mācīšanās
traucējumu novēršanā un korekcijā, gan novada un reģionālā centra speciālistu informācija par
Pedagoģiski Medicīnisko komisiju darbību. Paldies Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības
atbalsta centra vadītājai Ivetai Kļaviņai par izsmeļošo informāciju gan likumdošanas jautājumos,
kas saistīti ar speciālās izglītības programmu īstenošanu, gan praktiskā pieredzes apmaiņā par
dokumentācijas

sagatavošanu

pedagoģiski

medicīniskajām

komisijām

un

sadarbības

organizēšanā ar bērnu vecākiem.
Konferences laikā izkristalizējās jautājumu kopums, pie kuru risināšanas jāstrādā turpmāk:
1. Speciālās izglītības skolēnu slodze - (Pašreizējā speciālo izglītības programmu realizācijā
ļoti bieži skolēni atbalsta pasākumus saņem nevis paralēli mācību procesam, bet papildus.

Tas rada pārslodzi bērniem, kuriem jau tāpat ir uzmanības koncentrēšanas problēmas un
paaugstināta nogurdināmība. Šos jautājumus varētu risināt papildus strādājot pie
skolotāja palīga amata ieviešanas izglītības sistēmā).
2. Mācību satura diferenciācija - standarta prasību līmeņošana atbilstoši skolēnu spējām.
(Standartā noteiktās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilst optimālajam līmenim, nekur
nav norādītas pietiekamā līmeņa prasmes, kas daudziem pedagogiem sagādā grūtības
prasību uzstādīšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, radot nevajadzīgu spriedzi
gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem).
3. Mācīšanās traucējumu agrīna diagnostika un efektīga šo traucējumu novēršanas
metodika. (Pirmsskolas skolēnu sagatavošana, atbilstoša agrīna diagnostika, materiālās
bāzes radīšana mācīšanās traucējumu novēršanai vai kompensēšanai pirmsskolas
izglītībā).
4. Skolotāju tālākizglītība darbam ar integrētajiem bērniem. (Tātad tiešām par integrāciju
vispārējā izglītībā, nevis speciālajās skolās vai īpašās klasēs).
Izvērtējot konferencē gūto, dalībnieki norādīja, ka šāda pieredzes apmaiņa ir ļoti
nepieciešama un arī turpmāk jāorganizē šādus pasākumus.
Inese Muižniece, projekta vadītāja.

Darba grupa skolu administrāciju pārstāvjiem.

