Izglītības iestādēm

Tiešsaistes mācības. Atbalsta pasākumu īstenošana bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

19.05.2020 19.maijā

Mācību datums: 19.05.2020

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu

Mērķa auditorija: pedagogi

ZOOM
Cena: 20.00 €

6 stundu izglītības programma
Tēmas:
●

Mācīšanās traucējumi, to veidi, sastopamība.

●

Mācīšanās traucējumu ietekme uz bērna emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju.

●

Pozitīva pašvērtējuma veidošana bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

●

Pedagoģiskā procesa plānošana un tā īstenošana, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus.
Iespējamie palīdzības veidi skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un aritmētisko iemaņu traucējumiem.

●

Atbalsta pasākumu plānošana dažādos mācību priekšmetos.

●

Dažādu gadījumu praktiska analīze: bērna mācību sasniegumu un spēju izpēte; pedagoģisko metožu pielāgošana, ievērojot
bērna resursus.

●

Individuālā izglītības programmas apguves plāna izveide, ievērojot normatīvo aktu regulējumu un jaunākās tendences
speciālajā izglītībā.

●

Sadarbība ar vecākiem individuālā plāna izstrādē.

●

Skolas atbalsta komandas uzdevumi individuālā izglītības plāna izstrādē.

●

Izglītojamā resursu saskatīšanas nepieciešamība, un resursu izmantošana individuālā izglītības plāna izstrādē, izglītības
mērķu izvirzīšanā un mācību procesa organizēšanā.

Programmas pasniedzēja: Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa Vispārizglītojošo

skolu speciāliste.
Nodarbību norises laiks: plkst. 16.00 - 18.00

Dalības maksa: EUR 16.53 + PVN. Kopā EUR 20,00.
Samaksas veids - ar pārskaitījumu, saskaņā ar saņemto rēķinu.
Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā obligāti
jānorāda rēķina numurs.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu
norādīto e-pasta adresi.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:
●

aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu

●

Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību
apmeklējumu un sagatavot apliecību

●

pēc pieteikuma saņemšanas nosūtīsim Jums aizpildīšanai anketu, lai precizētu maksātāja rekvizītus

●

pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma

●

UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt

uzaicinājumu.
Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom

Client for Meetings): https://zoom.us/download
LPMC
adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv vai zvanīt
Dal?ties
pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

