
 
Projekta

 
Atbalsts iekļaujošas izglītības

veicināšanai pirmsskolā un skolā

E - BROŠŪRA



 
RIIMC komanda par iekļaujošu

izglītību*
 

Ar iekļaujošu izglītību es
saprotu: atzīt un pieņemt
citādo, izprast, atzīt un
pieņemt bērnu dažādās
mācīšanās vajadzības un

nodrošināt to apmierināšanu,
sniegt atbalstu, veicināt un
nodrošināt sadarbību starp
dažādām grupām. (Kitija)

 
Iekļaujoša izglītība ir katra

skolēna ieraudzīšana un
viņa pieņemšana tādu, kāds

viņš ir - lielisks cilvēks.
Palīdzēt viņam to

apzināties, kā arī padarīt
viņa skolas dienas par
vislabākajām. (Zane)Iekļaujoša izglītība man

nozīmē drošību, prieku būt
starp citiem, sapratni un

cilvēku mīlestību. Iekļaujoša
izglītība ir visas pirmsskolas

vai skolas profesionāļu
kopienas sadarbība,

dzīvesveids, par ko apzināti
nav jādomā, kas dzīvo
iestādes vīzijā, misijā,
darbības plānos un

profesionāļu izpildījumā.
(Inga) 

*RIIMC darbinieki, kuri strādāja ar projekta dalībskolām

 
Nav atstumto.

(Daina)



 
Saturs

Par projektu "Atbalsts iekļaujošas izglītības
veicināšanai pirmsskolā un skolā"

Jaunciema pamatskolas projekts
Rīgas Angļu ģimnāzijas projekts
Rīgas Daugavas pamatskolas projekts
Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas projekts
Rīgas 6. vidusskolas projekts
Rīas 34. vidusskolas projekts
Rīgas 84. vidusskolas projekts



 
Projekts

"Atbalsts iekļaujošas izglītības
veicināšanai pirmsskolā un

skolā" 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2022.
gada sākumā aicināja Rīgas pašvaldības dibinātas
vispārējās izglītības iestādes: pirmsskolas, sākumskolas,
pamatskolas, vidusskolas pieteikties projektu
konkursam “Atbalsts iekļaujošas izglītības veicināšanai
PIRMSSKOLĀ un SKOLĀ”.

Projekta konkursa lielais mērķis bija sniegt atbalstu
iekļaujošas izglītības veicināšanai pirmsskolā un skolā,
pilnveidojot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar
daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām. 

Pretendentu projektu aktivitātes tika atbalstītas, ja tās
mērķtiecīgi tika virzītas iekļaujošas izglītības
veicināšanai izglītības iestādē, īstenojot ne mazāk kā 4
aktivitātes projekta darbības laikā. 

Projekts norisinājās no 2022. gada 21. februāra līdz     
2022. gada 30. jūnijam.

RIIMC atbalstīja 7 Rīgas vispārizglītojošās skolas.



 
Jaunciema pamatskola

 
Projekts "Sarunāties, saprasties,

sadarboties!"

 
Dalībnieku skaits 25
Piešķirtais finansējums 322,00 EUR

 
Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā?

Jaunciema pamatskola ir kļuvusi par iekļaujošu skolu,
kurā tiek ne tikai atbalstīti skolēni ar dažādām
mācīšanās vajadzībām, bet pamatskolas posmā tiek
īstenotas arī speciālās izglītības programmas. Skolēnu
mācīšanās vajadzību dažādība arī nosaka to, ka
skolotājiem nemitīgi jāpilnveido sava profesionālā
meistarība, ko norādīja arī iestādē veiktā mācīšanās
vajadzību izpēte. Skolotājiem bija svarīgi gūt praktisku
pieredzi iekļaujošas izglītības īstenošanai skolā-
praktiskus piemērus mācību darba diferenciācijai,
idejas, kā strādāt ar skolēniem, kuriem ir speciālas
vajadzības un agresīva uzvedība, kā arī paplašināt
savu izpratni par iekļaujošu pedagoģiju grupā/klasē un
pirmsskolā/ skolā kopumā.

 
Kā noritēja projekts?

Projekta ietvaros tika īstenotas visas plānotās
aktivitātes. Pamatskolas posma skolotājiem notika
profesionālās pilnveides nodarbības 8 stundu apjomā
iekļaujošas izglītības īstenošanai:



•Ievadnodarbība iekļaujošas izglītības jautājumos
iestādē par iekļaujošas izglītības mērķiem un
uzdevumiem, dažādām pieejām.
•Seminārs par bērnu ar uzvedības traucējumiem un
grūtībām iekļaušana ikdienas mācību procesā, sociāli
emocionālo prasmju attīstības nozīmi.
•Speciālā pedagoga konsultācija par diferenciācijas
iespējām  mācību stundās, ievērojot katra bērna
vajadzības.
Savukārt pirmsskolas pedagogiem bija iespēja apgūt
6h profesionālās pilnveides programmu par iekļaujošas
izglītības jautājumiem:
•Pieredzes skola pirmsskolas pedagogiem par bērnu
pozitīvo disciplinēšanu iekļaujošas vides radīšanai
pirmsskolas grupas ikdienas rutīnā.
•Seminārs par bērna dažādo mācīšanās vajadzību
apzināšanu un komunikāciju ar vecākiem.
•Seminārs- konsultācija pirmsskolas pedagogiem par
bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem  iekļaušanu
Projekta noslēgumā pedagogi uzsāka atgādņu
materiāla atlasi skolēniem, kuri mācās speciālās
izglītības programmās, lai sniegtu pilnvērtīgākus
atbalsta pasākumus ikdienas darbā no 2022. gada 1.
septembra.

Ieguvumi

Projekta galvenais ieguvums ir mērķtiecīga, skolotāju
mācīšanās vajadzībām atbilstoša profesionālā
pilnveide, kas paplašināja izpratni par bērnu
dažādajām vajadzībām un iespējamajiem atbalsta
pasākumiem. 
Projekta aktivitātes palīdzēja skolai labāk īstenot
skolas izvirzītās gada prioritātes iekļaujošas izglītības
jomā sasniedzamos rezultātus.



 
Projekta laikā gūtās atziņas:

"Nodarbība ar Solvitu Lazdiņu lika domāt par to, cik
svarīgi mudināt arī tos bērnus, kuriem  ir mācīšanās
traucējumi, izvirzīt mērķus un izvērtēt savus ieguvumus
viņiem atbilstošā līmenī. Projekta nodarbību laikā arī
aktualizējām bērna labsajūtas nozīmi iekļaujošas vides
nodrošināšanai. Īpaši nozīmīgi bija iegūt detalizētāku
priekšstatu par dažādajiem attīstības traucējumiem."
/Rudīte Klints/

"Vecāki paši baidās un slēpj savu bērnu īpatnības, ja
skolotājs prot atpazīt bērna speciālās vajadzības, viņš
var iedrošināt vecākus skatīties patiesībai acīs. Arī
mākot ievērot un atpazīt bērnu speciālās vajadzības,
iespējams laicīgi palīdzēt bērnam." /Kristīne Vanaga/

 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Nākamajā mācību gadā tiks turpināts darbs pie
iekļaujošas vides veidošanas mācību stundā, apgūstot
diferenciācijas un individualizācijas paņēmienus.
Vienlaikus tiks stiprināta arī atbalsta komandas
kapacitāte.

 
Foto no projekta:



 
Rīgas Angļu ģimnāzija

 
Projekts "Pedagogu profesionālā
pilnveide iekļaujošai izglītībai"

 
Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā? 
Identificēt pedagogu profesionālās pilnveides
vajadzības iekļaujošas izglītības īstenošanai un saskaņā
ar to īstenot mērķtiecīgu, fokusētu profesionālo
pilnveidi.

 
Dalībnieku skaits 45
Piešķirtais finansējums 460,00 EUR

 
Kā noritēja projekts?

28.02.2022. Tiešsaistes konsultācija vadības komandai
03.03.2022. Tiešsaistes konsultācija atbalsta komandai
04.2022. Pedagogu aptauja
13.04.2022. Diferencētas nodarbības pedagogu grupām:
Tiešsaiste “Individuālo plānu izstrāde iekļaujošajai
izglītībai”;
Klātiene “Darbs ar hiperaktīvajiem bērniem”;
Tiešsaiste “Darbs ar jauniebraucējiem”;
Klātiene “Darbs ar skolēniem, kuriem ir diskalkulijas
pazīmes.”
05.2022. Savstarpēju stundu vērošana (pedagogs -
pedagogam)
28.06.2022. Tiešsaistes konsultācija vadības un atbalsta
komandām, sasniegto rezultātu izvērtējums un
turpmāko vajadzību noteikšana



 
Projekta laikā gūtās atziņas:

“Mēs varam mainīt savu pieeju, nevis bērnu. Ja gribam
kaut ko mainīt, jāsāk ar vienu tehniku, nevis
visaptverošām izmaiņām savā pieejā.” /Zanda Baiža/

„Iekļaujošas izglītības īstenošana ir kolektīvs uzdevums,
kurā iesaistītas dažādas ieinteresētās puses, kurām
katrai ir sava loma un atbildība. Atbalsts, kas
nepieciešams skolotājiem, lai viņi varētu pildīt savus
uzdevumus, ietver pieeju struktūrām, kas veicina
komunikāciju un komandas darbu, kurā strādā dažādi
speciālisti.” /Ilze Būrmane/

Ieguvumi

1)Identificētas pedagogu profesionālās pilnveides
vajadzības;
2)Izstrādāts profesionālās pilnveides plāns iekļaujošas
izglītības īstenošanai;
3)Īstenotas profesionālās pilnveides nodarbības
pedagogiem grupās;
4)Izvērtēti apgūtie rezultāti darbībā;
5)Noteiktas turpmākās profesionālās pilnveides
vajadzības.

 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Pielietot un pilnveidot apgūtās metodes iekļaujošās
izglītības darbā.



 
Foto no projekta:



 
Rīgas Daugavas pamatskola

 
Projekts "Skola, kas mācās-iekļaušanās,

daudzveidība un kompetence"

 
Dalībnieku skaits 16
Piešķirtais finansējums 460,00 EUR

 
Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā?

Skolotāji izteica vēlmi pilnveidot savas prasmes par
pozitīvās pedagoģijas atbalsta veidiem, metodēm un
principiem darbā ar autiska spektra traucējumiem,
uzmanības deficītu un hiperaktivitāti (šķēršļu risinājumi
mācību, ikdienas procesos). Skolai nebija kopīga rīcības
plāna, kā rīkoties skolotājam situācijās ar skolēniem,
kuriem ir izteikta uzmanības deficīta, hiperaktivitātes,
komunikācijas traucējumi un agresīva uzvedība.
Projektā laikā to izveidojām. 

 
Kā noritēja projekts?

1) Projekta sākumā pedagogi aizpildīja aptaujas anketu
par skolas situāciju kopumā, par gaidām no projekta un
savu personisko ieguldījumu un dalību. 
2) Projektā iesaistītie pedagogi ļoti atzinīgi novērtēja
sertificētās supervizores un lektores I. Markovas prasmi
palīdzēt apzināties projekta mērķa uzdevumu
izvirzīšanu un iedrošinājumu, iegūto zināšanu/
materiālu izmantošanu ikdienas darba procesā.



3) Praktiskus un teorētiskus paņēmienus, darba
metodes ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās
vajadzības, ieguvām no Viduskurzemes pamatskolas -
attīstības centra direktores I. Oļenas tiešsaistes
nodarbībām “Pozitīvās pedagoģijas atbalsta veidi -
komunikācija, mijiedarbība starp skolēniem ar autiskā
spektra traucējumiem”.
4) Savukārt individuālus risinājumus un pedagoģiskās
stratēģijas uzvedības traucējumu kompleksās korekcijas
principus pedagogi apguva lektores S. Paulas
nodarbībās “Hiperaktivitāte, agresija, uzvedības
problēmas - kā ar tām tikt galā”/ “Individuāli risinājumi
stratēģijas”.
5) Projekta norises laikā notika arī aktīva mācību
procesa kvalitātes izvērtēšana, mācību stundu
vērošana, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu
pedagogiem un kopīgi dalītos ar labās prakses
piemēriem. 
6) Projekta noslēgumā dalībnieki aizpildīja aptaujas
anektu par skolas situāciju pēc projekta, ieguvumiem un
personisko ieguldījumu projektā. 

Ieguvumi

Projekta dalībnieki atzīmē, ka sadarbības laikā apgūtas
ne tikai jaunas darba metodes, zināšanas, praktiskas
darba iemaņas, kas palīdzēs skolēniem veiksmīgi
socializēties izglītības iestādē un  pilnvērtīgi apgūt
pamatizglītības posmu. Ir izstrādāts praktisku vadlīniju
apkopojums/ rīcības plāns, kas dos praktisku iespēju
pielietot pareizās darba metodes mācību procesa
uzlabošanai un rīcības dažādās ikdienas/ sarežģītās
skolas dzīves situācijās. 



 
Projekta laikā gūtās atziņas:

"Projekts deva iespēju visiem kopā apzināties
pašreizējo skolas situāciju un kopīgi rast uzvedības
korekcijas stratēģijas principus un kompleksus
risinājumus." /Jolanta Tīruma/

 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta?

Iesaistīties jaunos RIIMC projektos, lai pilnveidotu
pedagogu teorētiskās un praktiskās zināšanas. 

 
Foto no projekta:



 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

 
Projekts "Individuālā pieeja apmācībai

skolēniem ar mācīšanās un valodas
traucējumiem vispārizglītojošā skolā"

Dalībnieku skaits 22
Piešķirtais finansējums 345,00 EUR

 
Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā?

Jaunu skolēnu iesaiste mācību programmā: Speciālās
pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods
2101552), kā arī sagatavošanās akreditācijai.

 
Kā noritēja projekts?

Vispārīgu projekta norisi varam uzskatīt par labu.
Noderīgu pieredzi mēs guvām vizītē uz Austrumu
pamatskolu, kur dalībnieki dalījās pieredzē ar kolēģiem,
kuri jau strādā ar skolēniem 2101552 programmas
ietvaros. Atmiņā palika N. Alijevas semināri, kas deva
mums ļoti labu un noderīgu ieskatu un izpratni par
mācīšanās problēmu cēloņiem fizioloģiskā un
neiroloģiskā līmenī, tas ļāva mums ieraudzīt situāciju no
citas puses. Ilga Prudņikova izstāstīja, kā strādāt ar
skolēniem ar daudzveidīgām mācīšanās grūtībām,
papildinot stāstījumu ar precīzi un pārdomāti
izplānotām prezentācijām. Nodarbību laikā mēs arī
guvām dziļāku sapratni, kā efektīvāk rīkoties saskaņā
ar MK noteikumiem.



Ieguvumi

Mēs ieguvām ļoti daudz interesantas pieredzes un
inovatīvu problēmu risināšanu veidu, ka arī uzzinājām
jaunu, noderīgu informāciju un iepazināmies ar jauniem
cilvēkiem.

 
Projekta laikā gūtās atziņas:

“Liels paldies Nataļjai Alijevai par tik dziļām
zināšanām un dalīšanos ar tām un Ilgai Prudņikovai
par milzīgu darbu, ksas ieguldīts mācību lekciju
sagatavošanā.” /Vadims Dubovs/

“Pēc N. Alijevas nodarbības es sapratu, ka bērnu rīcība
pēc vārdiem “ņemam un atveram burtnīcu, uzrakstām
datumu, pierakstām uzdevumu” nav nemaz tik viegls
aicinājums rīkoties, tās ir četras atsevišķas rīcības, kas
var būt grūti izpildāmas. Iepriekš es domāju, ka tā ir
neuzmanība, bet tagad zinu, ka ir jāizmanto cita
pieeja.” /Jeļena Torbenko/

 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Projekts palīdzēja uzlabot izpratni par projekta mērķi.
Dalībnieki papildināja savas zināšanas, kā uzlabot
skolā apmācību labākam rezultātam. Projekta gaitā
mēs nolēmām, ka tagad individuālie plāni skolēniem
mūsu skolā būs veidoti kopā ar skolotājiem, atbalsta
personālu un vecākiem, kā arī tiks realizēti ar viņu
palīdzību, lai audzēkņiem izstrādātu vispiemērotāko
plānojumu.



 
Foto no projekta:



 
Rīgas 6. vidusskola

 
Projekts "Iekļaujoša mācību stunda

- kopā un ar prieku"

Dalībnieku skaits 21
Piešķirtais finansējums 368,00 EUR

Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā? 

Vislielākie izaicinājumi ikdienas mācību procesā ir
mācību stundās. Iekļaujoša mācīšanās stundās bieži
vien izrādās neefektīva skolēnu skaita dēļ un skolotāju
noslodzes dēļ (pedagogiem pietrūkst laika izstrādāt
mācīšanās sistēmu regulārai katra individuālā skolēna
attīstības iespējām un izaugsmei). Piedalīšanās
projektā bija iespēja atbalstīt mūsu skolas skolotājus un
veicināt viņu izpratni par iekļaujošas izglītības
organizēšanu skolas ikdienā. 

 
Kā noritēja projekts?

1) Ievadseminārs projekta dalībniekiem par projekta
norisi, vajadzību un noteikumiem.

2) Pieredzes stāsti un lekcija “Iekļaujoša un atbalstoša
stunda - zinātkārs un motivējošs skolēns”. Savā pieredzē
un ar praktiskajiem ieteikumiem atgādņu, pārbaudes
darbu, darba lapu un individuālo plānu veidošanā un
metodēm dalījās Jelgavas pamatskolas “Valdeka”
direktora vietniece Līga Gutnika un atbalsta personāls.



3) Tiešsaistes seminārs “Izglītojamo sociāli emocionālo,
uzvedības prasmju un mācību vides loma”. Par
pašapziņas attīstīšanu caur iedrošinājumu, noteikumu
lomu un prasmi atpazīt skolēnu problēmātisku uzvedību
un skolas rīcību mūsu skolas skolotājiem stāstīja un
metodes prezentēja Jelgavas pamatskolas “Valdeka“
izglītības un klīniskā psiholoģe Agita Vimba.

4) Supervīzijas skolas pedagogiem kopā ar Rīgas 64.
vidusskolas atbalsta personāla komandu - Dainu Žurilo,
Anitu Līni, Gundegu Kašinu un Sigitu Dēliņu. Kopā tika
diskutēts par konkrētām problēmsituācijām klasēs un
apspriesti risinājumi un idejas. Pedagogi tika atbalstīti
un motivēti darbam.

5) Seminārs “Kā vērtēt izaugsmei un atbalstam?”
noritēja klātienē ar Skolas 2030 eksperti Solvitu
Lazdiņu. Skolotāji ieguva metodisku atbalstu mācību
sasniegumu vērtēšanai iekļaujošā vidē, akcentējot
individuālo izaugsmi un spējas.

6) Projekta noslēgumā tika organizētas mācīšanās
sadarbības grupas skolas pedagogiem, atbalsta
personālam, skolas vadības pārstāvjiem - visiem kursu
dalībniekiem. Balstoties uz iepriekš iegūtajām
zināšanām, skolotāji strādāja darba grupās, lai
izstrādātu dažādus iekļaujošas stundas rīcības plānus
un modeļus ikdienas mācību procesā skolā.



 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Īstenot ikdienas mācību procesā skolotāju darba grupās
pieņemtos rīcības plānus un modeļus. Papildināt
atbalsta personāla komandu, pieņemot darbā speciālo
pedagogu. Turpināt pedagogu izglītošanu par
iekļaujošas izglītības dažādiem aspektiem, pilnveidot
savstarpējo stundu vērošanu.

Ieguvumi

1) Iekļaujoša izglītība mūsu skolā ieņem arvien
svarīgāku vietu ikdienas mācīšanās un mācīšanas
procesā.
  
2) Pēc projekta aktivitātēm skolas pedagogi jūtas
pārliecināti, atbalstīti ar izpratni un zināšanām par
iekļaujošas izglītības īstenošanu. Par to liecina
mācīšanās grupās paveiktais – esam izveidojuši
vairākus mūsu skolai un konkrētām klasēm piemērotus
atbalsta rīcības plānus darbam ar skolēniem ar
dažādām mācīšanās un uzvedības vajadzībām.

! Izveidotās atgādnes un rīcības plāni apkopoti
skolotāja darba mapē. Projekta pamatmateriāli
pieejami skolas mājas lapā www.r6vsk.lv sadaļā "Par
skolu".

Foto no projekta:

http://www.r6vsk.lv/


 
Rīgas 34. vidusskola

 
Projekts "Atbalsts sākumskolas

skolotājiem, kas strādā iekļaujošā klasē
ar izglītojamajiem ar uzvedības

problēmām"
 

Dalībnieku skaits 18 sākumskolas pedagogi un 7
atbalsta komisijas dalībnieki
Piešķirtais finansējums Projekta kopsumma 549 EUR;
RIIMC finansējums 253 EUR; izglītības iestādes
līdzfinansējums 296 EUR

 
Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā?
 
Izglītības iestādes mērķis bija izstrādāt un aprobēt
metodiskus rīkus, kas palīdzētu sākumskolas
skolotājiem efektīvi strādāt iekļaujošā klasē ar
izglītojamajiem ar uzvedības problēmām.

 
Kā noritēja projekts?

1. Lai iekļaujošā klasē tiktu izveidota atbalstoša mācību
vide, tika apzinātas tipiskas uzvedības izpausmes
(mācību stundā un ārpus mācību laika) 12 sākumskolas
izglītojamajiem ar uzvedības problēmām.
2. Tika apzināti metodiskie rīki, kas izmantojami
sākumskolā iekļaujošās klasēs, lai iesaistītu šos 12
sākumskolas izglītojamos efektīvā izglītības procesā.
3. Izvēlētie metodiskie rīki tika aprobēti mācību stundu
laikā darbā ar minētajiem izglītojamajiem.
4. Tika organizēta pedagogu savstarpēja mācību
stundu vērošana, lai dalītos pieredzē par darbu ar
izglītojamajiem ar uzvedības problēmām.



5. Tika organizēta kovīzija, kuras laikā tika izvērtēti
darba ar izglītojamajiem ar uzvedības problēmām
rezultāti: kas uzvedībā ir mainījies, kam jāpievērš
uzmanība.
6. Tika aprakstīti metodiskie rīki un ieteikumi (tiks
izveidotas atgādnes), kas izmantojami iekļaujošās
klasēs darbā ar izglītojamajiem ar uzvedības
problēmām.
7. 18 skolas sākumskolas pedagogi un 7 atbalsta
komisijas dalībnieki ir iepazinušies ar metodiskiem
rīkiem, kas izmantojami mācību stundās darbā ar
izglītojamajiem ar uzvedības problēmām, aprobējuši,
izvērtējuši un aprakstījuši tos.
8. Apmācības rezultātā skolas atbalsta komisijas
dalībnieki apkopoja metodiskos rīkus, kas izmantojami
iekļaujošās klasēs darbā ar izglītojamajiem ar
uzvedības problēmām, ar tiem tika iepazīstināti
pamatskolas skolotāji. Metodiskie rīki tiks publicēti
skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”.

Ieguvumi

1. Šādi skolas pedagogiem “saslēdzoties” ap bērnu,
daudzos gadījumos bija pozitīvs rezultāts.
2. Pedagogiem bija jāmācās strādāt komandā, tas ne
vienmēr bija viegli, bet vienmēr deva rezultātu.

 
Projekta laikā gūtās atziņas:

"Bērns, kurš var labi uzvesties, tā arī uzvedas. Ne
vienmēr pedagogam ir viegli pieņemt un mierīgi
reaģēt uz bērna uzvedības traucējumiem, tāpēc jo
īpaši nozīmīgs ir komandas darbs un kolēģu
atbalsts." /Natālija Gailiša/



 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Turpināsim aktīvi meklēt veidus, kā palīdzēt bērniem ar
uzvedības traucējumiem, viņu ģimenēm un pedagogiem,
kuri ar viņiem strādā.



 
Rīgas 84. vidusskola

 
Projekts "Iekļaujoša izglītība –

izaicinājumi un realitāte"

Dalībnieku skaits 19
Piešķirtais finansējums 460,00 EUR

Kāda bija skolas nepieciešamība iesaistīties projektā? 

Mūsdienu sabiedrībā nepieciešams veidot pareizu
izpratni par iekļaujošu izglītību, pilnveidojot tam
paredzēto mācību saturu, izglītojot arī skolotājus.

 
Kā noritēja projekts?
02.03.2022. Nodarbība “Skolēni ar mācīšanās grūtībām
un to mazināšanas iespējas (disleksija, disgrāfija,
diskaukulija)”.
09.03.2022. Nodarbība “Skolēni ar uzmanības deficīta
trūkumu”.
16.03.2022. Nodarbība “Skolēni ar autiskā spektra
traucējumiem”.
17.03.2022. Apaļā galda diskusija par iegūto zināšanu
izmantošanu mācību stundā.
23.03.2022. Nodarbība “Iekļaujošas vērtēšanas
īstenošana diferencētā mācību procesā veicināšanai”.
04.04.-13.04. 2022. Atklātās stundas matemātikā 1.
stunda 1.-4. klašu, 2. stundas 5.-8.klašu grupā.
20.04.2022. Apaļā galda diskusija par atklāto stundu
vadīšanu un vērošanu. Pieredzes apmaiņa.



 
Projekta laikā gūtās atziņas:

“Projekta ietvaros ieguvu daudz labu un noderīgu
atziņu par iekļaujošu izglītību, kuras man palīdzēs
ikdienas darbā.” /Ineta Strautiņa/

 
Kāda plānota tālākā rīcība pēc projekta? 

Projekts palīdzēja uzlabot izpratni par projekta mērķi.
Dalībnieki papildināja savas zināšanas, kā uzlabot
skolā apmācību labākam rezultātam. Projekta gaitā
mēs nolēmām, ka tagad individuālie plāni skolēniem
mūsu skolā būs veidoti kopā ar skolotājiem, atbalsta
personālu un vecākiem, kā arī tiks realizēti ar viņu
palīdzību, lai audzēkņiem izstrādātu vispiemērotāko
plānojumu.

Ieguvumi

Praktiskas lietas, ko var izmantot gan mācību stundās,
gan ārpusklases nodarbībās - atgādnes/individuālie
mācību plāni, kā arī diferencētā mācību procesa pieeja
mācību stundā. 

22. un 27. 04.2022. Nodarbība “Atbalsts iekļaujošas
izglītības veicināšanai skolā”.
11.05.2022. Nodarbība “Iekļaujošas vērtēšanas
īstenošana diferencētā mācību procesa veicināšanai”.
Jūnijs – projekta kopsavilkums, rezultātu apkopojums.



 
Attieksme

 
Atbalsts

 
Resursi

 
Izglītība

 
Papildus nepieciešamais

iekļaujošas izglītības mērķiem: 



 
"Ikviens ir ģēnijs.

Taču, ja spriedīsi par zivi pēc tās
spējas uzkāpt kokā, tā visu savu

dzīvi pavadīs, domājot, ka ir dumja."
/Alberts Einšteins/


