
 Mācību materiāla un vides pielāgošana, atbalsta 
elementu izvēle izglītojamajiem ar kombinētiem 

attīstības traucējumiem

RPAC izgl.metodiķe A.Viļuma



Kombinēti attīstības traucējumi 



Kognitīvā attīstība

 https://lv.carolchanning.net/samosovershenstvovanie/102507-kognitivnye-processy-ih-soderzhanie-i-tipy.html

https://lv.carolchanning.net/samosovershenstvovanie/102507-kognitivnye-processy-ih-soderzhanie-i-tipy.html


Mācīšanās traucējumi 
jeb

 mācīšanās grūtības

http://www.hesc.lv/visbiezakas-macisanas-kludas

http://www.hesc.lv/visbiezakas-macisanas-kludas


Mācīšanās 
traucējumu 
pamatā

https://www.santa.lv/raksts/mansmazais/skolenam-matematika-sagada-grutibas--ka-palidzet-37533/

https://www.santa.lv/raksts/mansmazais/skolenam-matematika-sagada-grutibas--ka-palidzet-37533/


Bērniem ar  mācīšanās traucējumiem raksturīgi 



Mācīšanās traucējumi

https://www.santa.lv

https://gracija.me/znate-li-sta-je-diskalkulija/

https://www.santa.lv/raksts/mansmazais/patiess-stasts-meitas-disleksija-atgadinaja-ari-pasas-skolas-laiku-25089/
https://gracija.me/znate-li-sta-je-diskalkulija/


Fiziskās attīstības traucējumi

https://electric-in-home.com/lv/specialnoe-obrazovanie-detei-s-dcp-innovacionnye-metody-obucheniya-detei/

https://electric-in-home.com/lv/specialnoe-obrazovanie-detei-s-dcp-innovacionnye-metody-obucheniya-detei/


GAT – garīgās attīstības 

traucējumi 



Garīgās jeb 
intelektuālās attīstības 
traucējumi - ierobežo 

cilvēka spējas 



AST (autiskā spektra traucējumi) jeb autisms 

https://www.delfi.lv/

https://www.delfi.lv/


Dauna sindroms

Lengdons Dauns

https://zeltene.eu/

https://en.wikipedia.org/

https://zeltene.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Down


MK noteikumi nr. 556 
“ Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to 

īstenotajās izglītības programmās uzņemtu 
izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 

1.pielikums 

(nepieciešamie atbalsta pasākumi izglītojamajiem ar speciālajām 
vajadzībām)



Ievēro
● neliels izglītojamo skaits klasē

● pēc iespējas samazināt uzmanību novērsošus faktorus, kairinātājus

● pārdomāta mācību procesa norise

● mācību viela atbilstoši izglītojamā spējām, prasmēm, iemaņām, zināšanām un 
veselības stāvoklim

● atbilstošas mācību metodes

● skaidrs sasniedzamais rezultāts, vērtēšanas kritēriji

● regulāra izglītojamā snieguma un sasniegumu vērtēšana

● atgriezeniskā saite



Kā palīdzēt?

http://kerlingahalle.lv/

http://kerlingahalle.lv/


Fiziskā mācību vide – kādai tai ir jābūt?

http://milestibasmaja.lv/skola-2/

http://milestibasmaja.lv/skola-2/


Mācību un tehniskie līdzekļi mācību vides 
nodrošināšanai

https://lvportals.lv/

https://www.lizda.lv/

https://lvportals.lv/
https://www.lizda.lv/


Vizuālais atbalsts, atgādnes

http://www.autisms.lv/index.php/lv/vizualais-atbalsti

http://www.autisms.lv/index.php/lv/vizualais-atbalsti


Piktogrammas

https://piktogrammas.lv/galerija/

https://piktogrammas.lv/galerija/


Alternatīvā komunikācija, vizuālie plāni



Uzvedības kalendārs 
 Aktivitāte/

Darbība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

Esmu laipns pret 
skolotāju

Esmu laipns pret 
klasesbiedriem

Saku labdien, 
uzredzēšanos

Stundā klausos

Stundā pildu 
uzdevumus

Nekavēju stundas

Pildu uzdoto (mājās)



Pozitīvas uzvedības stimulēšanai, 
nodrošināšanai



Dienas režīma, teksta iegaumēšanai no galvas, 
pašsajūtas apzīmējumi, drošība

https://twitter.com/piktogrammas

https://twitter.com/piktogrammas


lasu rakstu

Pašvadībai un paškontrolei 



Stundu saraksta veidošanai



Vārdu mācībai, tekstveidei, lasītprasmes, 
valodas, saistītās runas attīstībai



Citi pielāgojumi...

              https://fordhaminstitute.org/national/commentary/growth-standard-measures

https://fordhaminstitute.org/national/commentary/growth-standard-measures


Dažādi pašregulācijas 
veidi

https://exploringyourmind.com/power-mind-health/

https://exploringyourmind.com/power-mind-health/


Speciālistu iesaiste

https://www.youtube.com/

https://medicine.lv/raksti/kognitivi-biheiviorala-terapija

https://www.youtube.com/
https://medicine.lv/raksti/kognitivi-biheiviorala-terapija




Mācību stundas norises vieta...

sk.Elita

https://www.youtube.com/watch?v=3vNEAF6dTrg


sk. Vija

https://youtu.be/qHPIoPdOITQ




Krāsu izmantošana

https://skaties.lv/izklaide/sievietei/krasas-ko-tas-simbolize/8/

https://skaties.lv/izklaide/sievietei/krasas-ko-tas-simbolize/8/


Matemātika

http://milenbaha-vsk.lv/

http://milenbaha-vsk.lv/








Latviešu valoda…

https://pedagogs.lv/

https://pedagogs.lv/




Filmas, multfilmas, video…



Darba lapas (DL)

Kas jāievēro?



DL struktūra,

ja veido DL valodas, dabaszinību, sociālo
zinību, ģeogrāfijas, vēstures, ētikas stundām…









ja veido DL matemātikas, fizikas, ķīmijas 
stundām…







Dažādu platformu, prezentāciju izmantošana 

● atbilstoši attīstībai
● veselības stāvoklim
● zināšanu un prasmju līmenim
● izglītojamajam sasniedzamajam rezultātam



 mani veidotie uzdevumi

https://learningapps.org/display?v=pyi8xm85v20




Ieteikumi

Izstrādājot darba lapas, atgādnes, uzskati, 
prezentācijas skolēniem ar mācīšanās un  
garīgās attīstības traucējumiem, jāievēro







Vienkāršība 





Uzskatāmība





Akcenti, atslēgas vārdu izcelšana







Atkārtojums, nostiprināšana

https://gleznugalerija.lv/gleznas/21-gs-maksla/glezna-atkartojums-34-40x40cm-a-e-2020-g-50-00eur/

https://gleznugalerija.lv/gleznas/21-gs-maksla/glezna-atkartojums-34-40x40cm-a-e-2020-g-50-00eur/




Prezentācijas, metodiskie materiāli, darba lapas u.c. noderīga informācija

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

http://riac.lv/

jautājumiem

alona_viluma@inbox.lv

http://riac.lv/
mailto:alona_viluma@inbox.lv


Resursi
● Šteinerte Daina [Hakslija] http://www.atwork.lv/
● https://piktogrammas.lv
● https://twitter.com/piktogrammas

● https://fordhaminstitute.org/national/commentary/growth-standard-measures

http://www.atwork.lv/users/Hakslija/
http://www.atwork.lv/users/Hakslija/
http://www.atwork.lv/
https://piktogrammas.lv
https://twitter.com/piktogrammas
https://fordhaminstitute.org/national/commentary/growth-standard-measures


Paldies par uzmanību!
 

Radošu Jums mācību procesu!

                      https://tapetenshop-lv.myshopify.com/

https://tapetenshop-lv.myshopify.com/

