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Daugavpils pilsētas iekļaujošās izglītības jomas 
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 2022./2023. mācību gadam 

 

 

Prioritātes:  

 

• Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana. 

•  Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurvijas aktualizēšana mācību procesā. 

• Stundas efektivitātes palielināšana, kompleksu un metakognitīvu uzdevumu veidošana. 

 

N.p.k. Pasākumi Mērķauditorija  Norises laiks  Atbildīgais  

1. Iekļaujošas izglītības 

profesionālās pilnveides 

programma: “Skola katram 

bērnam: Iekļaujošas 

izglītības iespējas un 

risinājumi izglītības iestādē”  

Daugavpils 

Valstspilsētas 

vidusskola, 

Daugavpils 

Zinātņu 

vidusskola, 

Daugavpils Centra 

vidusskola, 

Daugavpils 

4.pirmsskola. 

2022.gada 

septembris līdz 

2023.gada maijs 

Iekļaujošas 

izglītības 

profesionālās 

pilnveides "Skola 

katram bērnam" 

komandu 

koordinatori,  

skola2030 

2. Metodiskais seminārs 

sadarbībā ar pilsētas skolu 

izglītības psihologiem 

“Individuālo izglītības 

programmas apguves plānu 

izveide un īstenošana.” 

Daugavpils 

pilsētas skolu  

izglītības 

psihologi 

24.10.2022. I. Geriņa 

T. Maņkovska 

T. Laizāne 

3. Sadarbības seminārs ar 

bioloģijas, ķīmijas, fizikas 

Bioloģijas, 

ķīmijas, fizikas un 

oktobris I. Geriņa 



un dabaszinību skolotājiem 

“Kā mācībās iesaistīt katru 

skolēnu?”  

dabaszinību 

skolotāji 

T. Maņkovska 

T. Baranovska  

4.  Metodiskais seminārs 

sadarbībā ar Krievu valodas 

un literatūras skolotājiem, 

mazākumtautību valodas 

(krievu un poļu) un 

literatūras, franču un vācu 

valodas skolotājiem 

“Kā mācībās iesaistīt katru 

skolēnu?”  

Krievu valodas un 

literatūras 

skolotāji, 

mazākumtautību 

valodas (krievu un 

poļu) un 

literatūras, franču 

un vācu valodas 

skolotāji  

janvāris I. Geriņa 

T. Maņkovska 

 M.Žilinska  

5.  Sadarbības seminārs ar 

Daugavpils pilsētas Dizaina, 

mājturības un tehnoloģiju, 

vizuālās mākslas 

pedagogiem “Pozitīvas un 

emocionāli drošas mācīšanās 

vides veicināšana” 

Daugavpils 

pilsētas Dizaina, 

mājturības un 

tehnoloģiju, 

vizuālās mākslas 

skolotāji 

marts I.Geriņa 

T.Maņkovska 

N.Izuļena  

6.  Informācijas apkopošana un 

izvērtēšana par skolēniem, 

kuriem nepieciešama 

palīdzība 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu I.Geriņa 

T.Maņkovska 

7.  Individuālas konsultācijas, 

atbalsta sniegšana  

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu I.Geriņa 

T.Maņkovska 

8. Labākās pieredzes 

apzināšana Daugavpils 

izglītības iestādēs 

iekļaujošās izglītības 

īstenošanā (skolu 

apmeklēšana) 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu I.Geriņa 

T.Maņkovska 

9.  Metodisks seminārs 

“Individuālo izglītības 

programmas apguves plānu 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu  

skolās pēc 

I.Geriņa 

T.Maņkovska 



izveide un īstenošana.” nepieciešamības 

10.  Darba grupas par iekļaujošas 

izglītības jautājumiem 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu 

pēc 

nepieciešamības 

I.Geriņa 

T.Maņkovska 

11. Pedagogu tālākizglītības 

kursi, konsultācijas, vebināri 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu VISC, DU ,  

skola2030 

12. Informācijas par jaunāko 

metodisko līdzekļu, 

metodiskās literatūras 

izmantošanu mācību procesā 

darbā ar iekļautajiem 

skolēniem  apkopošana. 

Vispārizglītojošo 

skolu pedagogi 

Visu māc.gadu  I.Geriņa 

     

     

 

 

Daugavpils pilsētas iekļaujošas izglītības jomas koordinatore  

Ilona Geriņa,  

t.29499512 

e-pasts: ilonagerina@inbox.lv, ilona.gerina@ip.daugavpils.lv  
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