
 

 

 
 

 SEMINĀRS 

„ Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskā procesā ar bērniem, kuriem ir 

dažādi funkcionālie, tai skaitā autiskā spektra traucējumi.  

Atbalstošā komunikācija” 
 

KAD UN KUR 

RĪGĀ: 2016.gada 9.septembrī (14:00 – 18:00) un 10.septembrī  (10:00 – 16:00), LELB 

Diakonijas centra 3.stāva zālē, Daugavgrīvas ielā 1, Rīgā (reģistrēšanās līdz š.g. 5. 

septembrim) 

DAUGAVPILĪ: 2016.gada 30.septembrī (13:00 – 17:00) un 1.oktobrī (10:00 – 16:00), 

Daugavpils M. Lutera Ev. lut. draudzes diakonijas telpās, Mazā Dārza ielā 1-3, 

Daugavpilī (reģistrēšanās līdz š.g. 26. septembrim) 

RĪGĀ: 2016.gada 7.oktobrī (14:00 – 18:00) un 8.oktobrī (10:00 – 16:00), LELB 

Virsvaldes telpās, Mazā pils ielā 4, Rīgā (reģistrēšanās līdz š.g. 3. oktobrim) 

MADONĀ: 2016.gada 28.oktobrī (14:00 – 18:00) un 29.oktobrī (10:00 – 16:00), 

biedrības "Mēs saviem bērniem" telpās, Raiņa ielā 17, Madonā (reģistrēšanās līdz š.g. 

24. oktobrim)  

KULDĪGĀ: 2016.gada 4.novembrī (14:00 – 18:00) un 5.novembrī (10:00 – 16:00), 

Kuldīgas Sv. Katrīnas Ev. lut. draudzes namā, Baznīcas ielā 31-33,  Kuldīgā 

(reģistrēšanās līdz š.g. 31. oktobrim)  

 

PAR SEMINĀRU 

Semināra mērķis ir aplūkot alternatīvās un atbalstošās (neverbālās) komunikācijas 

metodes un to pielietošanu, kas noderēs gan tiem, kuri jau pazīst vai audzina bērnus ar 

funkcionāliem traucējumiem, gan tiem, kuri vēlas sagatavoties, lai iepazītos ar šādiem 

bērniem un viņu ģimenēm. Semināra mērķauditorija ir vecāki, pedagogi, draudžu 

brīvprātīgie un diakonijas darbinieki, svētdienas skolas skolotāji, sociālie darbinieki, 

psihologi, mediķi un citi interesenti.  

Seminārā speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Inger Lilja, Zviedrija) piedāvā 

vienkāršu skaidrojumu un praktiskas metodes, ko veiksmīgi var izmantot ikviens, kuru 

dzīve vai īpašs aicinājums ir savedis kopā ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. 

Lektorei ir ilggadīga darba pieredze, strādājot dažādās izglītības iestādēs un ģimeņu, kas 

audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās. 

Pirmajā dienā tiks runāts par neverbālās komunikācijas nozīmi un iespējām, strādājot 

ar bērniem, kuriem ir dažādi funkcionālie traucējumi, tai skaitā autisms, par bērnu un 

viņu uztveres attīstības īpatnībām un citiem saistītiem jautājumiem. Otrajā dienā tiks 

demonstrēts plašs, pašu spēkiem vienkārši izgatavojamu, lielas izmaksas neprasošu 



metodisko materiālu klāsts, ko visi būs aicināti izmēģināt un fotografēt. Pilnīgai 

piedāvāto metožu apguvei seminārā ieteicams piedalīties abas dienas. 

 

PIETEIKŠANĀS 

Piedalīšanās seminārā, ieskaitot kafijas pauzes un pusdienas, ir bez maksas. Pieteikties 

uz semināru var, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu šeit vai zvanot uz zemāk 

norādītās kontaktpersonas par semināra organizatoriskajiem jautājumiem tālruni. Tā kā 

dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, interesentus lūdzam pieteikties laicīgi. 

 

SERTIFIKĀTI  

Par dalību seminārā ir iespējams iegūt Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra 

sertifikātu (12 akadēmiskās stundas), norādot nepieciešamo informāciju reģistrējoties.  

 

KONTAKTPERSONAS  

Kontaktpersona sīkākai informācijai par semināra saturu - Velku biedrības pārstāve 

Liāna Velka, tālrunis 29101392.  

Kontaktpersonas par semināra organizatoriskajiem jautājumiem: 

Rīgā (9.-10.septembris): LELB Diakonijas centra projektu vadītāja Iveta Eizengrauda, 

tālrunis: 26375380 

Daugavpilī (30.septembris – 1.oktobris): LELB diakonijas darba koordinatore Ruta 

Silapētere, tālrunis: 29337740 

Rīgā (7.-8.oktobris): LELB Svētdienas skolas nozares koordinatore Iveta Kalme, 

tālrunis: 26064557 

Madonā (28.-29.oktobris): LELB diakonijas darba koordinatore Rudīte Kumsāre, 

tālrunis: 28801846 

Kuldīgā (4.-5.novembris): LELB diakonijas darba koordinatore Inita Hartmane, 

tālrunis: 29572870 

 

 

Priecāsimies Jūs redzēt seminārā! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3cI8Y_PhMU5-En4z8f1NZMX1-M3mm0c7E6_7ZfLhyWY0oyg/viewform?c=0&w=1

