Noticis seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, direktoru vietniekiem
mācību darbā
Šī gada 9.februārī Rīgas 2.speciālajā internātpamatskolā notika VISC Speciālās izglītības
nodaļas organizēts seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, direktoru vietniekiem mācību darbā. Semināra
dalībniekus uzrunāja skolas direktors Ivars Upenieks, interesanta un emocionāla bija videofilma
par skolas vēsturi un pedagoģisko procesu mūsdienās. Semināra dalībniekus ļoti interesēja IZM
Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta direktora vietnieces Initas Juhņēvičas
stāstītais par gaidāmajām izmaiņām vispārējā izglītībā un ministrijā. Svarīgu un aktuālu
informāciju profesionālās izglītības jomā semināra dalībniekiem sniedza IZM Profesionālās un
vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Ina Vārna, kā arī VISC Valsts
pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas vadītāja vietniece Ruta Ančupāne. VISC Speciālās
izglītības nodaļas vadītāja Iluta Vilnīte pastāstīja par Ministru kabineta noteikumu projektu, kurš
reglamentēs pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu. VISC Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta informēja skolu pārstāvjus par interešu izglītības
aktualitātēm, par speciālo skolu skolēnu līdzdalību vairākos valstij nozīmīgos pasākumos, kā arī
aicināja skolas uz turpmāku aktīvāku sadarbību interešu izglītības jomā.

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. Dzirciema
speciālās internātpamatskolas direktora vietniece Ilze Cukanova pastāstīja par savas skolas
pieredzi projektu darbā.
Semināra dalībnieki iepazinās arī ar skolas telpām, kurās notiek mācību process un
rehabilitācijas pasākumi izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Pateicamies Rīgas 2. speciālās internātpamatskolas administrācijai un kolektīvam par
sirsnīgo semināra dalībnieku uzņemšanu savā skolā un visiem semināra dalībniekiem par
ieinteresētību. Tiksimies atkal citos semināros!

