Noticis seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, valodas, mācīšanās,
garīgās veselības traucējumiem un somatiskām saslimšanām, direktoru
vietniekiem mācību darbā
Šī gada 26.janvārī Rīgas 66.speciālajā vidusskolā notika VISC Speciālās izglītības
nodaļas organizēts seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, valodas, mācīšanās, garīgās veselības
traucējumiem un somatiskām saslimšanām, direktoru vietniekiem mācību darbā. Semināra
dalībniekus uzrunāja un par skolas vēsturi pastāstīja skolas direktors Edvīns Ceriņš, ar mācību un
audzināšanas darba organizāciju skolā iepazīstināja direktora vietniece Elita Guruli. Ar
emocionāliem priekšnesumiem klātesošos sveica skolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki.
Semināra dalībniekus ļoti interesēja IZM Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta
vadītāja vietnieces Initas Juhņēvičas stāstītais par gaidāmajām izmaiņām vispārējā izglītībā un
ministrijā. VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Iluta Vilnīte pastāstīja par jauniem
Ministru kabineta noteikumiem, kuri reglamentēs pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu, kā
arī izskaidroja valsts pārbaudes darbu kārtošanas nozīmību izglītojamiem ar dažādām speciālām
vajadzībām. VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta
un šīs nodaļas vadītājas vietniece Mārīte Grebzde informēja skolu pārstāvjus par interešu
izglītības aktualitātēm, par speciālo skolu skolēnu līdzdalību vairākos valstij nozīmīgos
pasākumos, kā arī par izmaiņām statistikas atskaišu veidlapās par interešu izglītību.

Interesanta bija arī psiholoģes Amandas Zariņas lekcija par skolēnu un skolotāju
mijiedarbības ietekmi uz skolēnu sasniegumiem, īpaši uzsverot pozitīvu emociju nozīmi mācību
procesā un ikdienā.
Semināra noslēgumā VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un
Mācību braucieni nodaļas vadītāja Baiba Sermuliņa un vecākā programmas speciāliste Maija
Vītuma informēja par aktualitātēm projektu darbā šajā gadā, kā arī aicināja speciālo skolu
pārstāvjus būt aktīviem un izmantot speciālajām skolām piedāvātās priekšrocības. Stazdumuižas
internātvidusskolas – attīstības centra direktores vietniece Sarmīte Rozīte pastāstīja par savu
pieredzi projektu darbā, kā arī parādīja izveidoto videomateriālu par bērnu aktivitātēm projektā.
Semināra dalībnieki iepazinās arī ar skolas telpām, kurās notiek rehabilitācijas pasākumi
izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.
Pateicamies Rīgas 66. speciālās vidusskolas administrācijai un kolektīvam par sirsnīgo
semināra dalībnieku uzņemšanu savā skolā un visiem semināra dalībniekiem par ieinteresētību.
Tiksimies atkal citos semināros!

