
Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs  

„Saprašanās? Alternatīvā komunikācija - dzīves kvalitāte 

izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” 

konference 

2016. gada 25. augusts, Slāvu iela 19 

 

Mērķgrupa – vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, atbalsta personāla speciālisti 

 

Konferences dalībnieku skaits – 100 

 

PROGRAMMA 

I. daļa 

9.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija 

10.00 - 10.10 Konferences atklāšana 

Rīgas 5. internātpamatskolas – 

attīstības centra direktore 

Iluta Vilnīte 

10.10 - 10.20 

Mūsdienu izglītības izaicinājumi 

speciālās un iekļaujošās izglītības 

jomā 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Vispārējās 

izglītības skolu nodaļas vadītāja 

Anita Pēterkopa 

10.20 – 10.40 

Saprast citus un saprasties. Kas tas ir: 

komunikācija, un cik dažāda tā var 

būt 

Rīgas 5. internātpamatskolas –

attīstības centra izglītības metodiķe 

Zane Kronberga 

10.40 - 11.20 

Alternatīvās komunikācijas 

(piktogrammas, attēli, žesti, zīmju 

valoda u.c.) nozīme darbā ar 

izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli 

traucējumi 

Rīgas 5. internātpamatskolas – 

attīstības centra speciālais pedagogs 

Evija Landrāte 

11.20 - 12.00 
Zīmju valoda kā alternatīvās 

komunikācijas līdzeklis 

Rīgas Stradiņa universitātes 

Sabiedrības veselības un sociālās 

labklājības fakultātes pasniedzēja 

Inese Immure 

12.00 - 12.20 

Ģimenes personīgā pieredze 

alternatīvās komunikācijas 

izmantošanā ikdienas dzīves situācijās 

Vecāku pārstāvis 

Daiga Siliņa 

12.20 - 13.00 

Skolēnu ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem komunikācijas 

sekmēšana ar alternatīvajām metodēm 

Panevežu speciālās izglītības centra  

“Šviesos” speciālais pedagogs  

Diana Ttrinkuniene 

13.00 - 13.30 Kafijas pauze 



II. daļa 

Darba grupas 13.30 - 15.00 

Rīgas 5. 

internātpamatskolas 

– attīstības centra 

speciālais pedagogs 

Jekaterina 

Tumaševica 

Rīgas 5. 

internātpamatskolas 

– attīstības centra 

izglītības metodiķe 

Zane Kronberga 

Rīgas 5. 

internātpamatskolas 

– attīstības centra 

speciālie pedagogi 

Ieva Finka un 

Laima Zommere 

Rīgas 5. 

internātpamatskolas – 

attīstības centra 

direktora vietniece 

metodiskajā darbā, 

logopēde  

Ieviņa Vanaga 

Valodu mācāmies 

viens pret vienu 

Komunkācijas 

prasmju iekļaušana 

individuālajos 

izglītības 

programmas apguves 

plānos 

Integrētais mācību 

līdzeklis 

„Pavārgrāmata 

vieglajā valodā” 

Alternatīvās 

komunikācijas 

izmantošana 

logopēdijas nodarbībās 

15.00 - 15.30 
Darba grupu rezultātu apkopojums, 

diskusijas, konferences noslēgums 

Rīgas 5. 

internātpamatskolas – 

attīstības centra 

direktore 

Iluta Vilnīte 

 

Pieteikšanās dalībai konferencē tikai elektroniski www.r5sips.lv (sadaļā - Attīstības 

centrs, Semināri, konferences) līdz 18. augustam. 

Dalība konferencē pēc apstiprinājuma saņemšanas.  

Konferences dalības maksa 7,- EUR (ieskaitot PVN 21%).  

Pieteikuma anketā lūdzu norādīt maksātāju (privātais vai iestāde), rēķins tiks nosūtīts 

uz norādīto e-pastu. Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. 

No vienas iestādes pieteikties ne vairāk kā diviem dalībniekiem. 

http://www.r5sips.lv/

