
    



 

 

 

 

 

 

 

 

Konferences programmas 

īstenošanas plāns 
09.00 – 09.30   Konferences dalībnieku ierašanās, reģistrācija 

09.30 – 09.35  Konferences atklāšana  

        Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra direktore Marika Raičonoka 

09.35 – 10.00  “Vecāku iesaiste bērna valodas attīstīšanā un runas problēmu  risināšanā” 

                   Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra logopēde Dana Lahtionova  

10.00 – 10.20  “Atbalsta materiālu izmantošana kompetenču pieejā izglītojamajiem ar speciālām 

  vajadzībām”   

  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra sākumklašu pedagoģe Ilona Geriņa  

10.20 – 10.50   “Montessori pedagoģijas paņēmienu izmantošana matemātikas apguvē kompetenču 

  pieejas kontekstā” 

  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra speciālā pedagoģe Tatjana  

  Maņkovska  

10.50 – 11.20    “Atbalsta pasākumi matemātikā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” 

  Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra matemātikas un mājturības  

  pedagoģe Tatjana Tulovska 

11.20  Diskusijas. Atbildes uz jautājumiem. Konferences noslēgums. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikumi bērna vecākiem  

 

 Bērnam būs patīkami, ja skola būs daļa arī no viņa vecāku dzīves; 

 Bērns labāk mācīsies, ja viņa vecāki sekos tam, lai bērns laicīgi ietu gulēt; 

 Bērns būs laimīgāks, ja mājās būs atrasts kopīgais laiks ģimenes fiziskajai 

attīstībai (aktīva atpūta, sporta sekcijas, pastaiga svaigā gaisā, kustīgas 

spēles, rīta rosme); 

 Bērnam vajag redzēt, ka viņa vecāki interesējas par viņa skolas 

panākumiem, mājasdarbiem, grāmatām ko lasa, interesēm; 

 Ja lasa vecāki, arī bērns vairāk laika pavadīs pie grāmatu lasīšanas, nevis pie 

datorspēlēm; 

 Ja vecāki mācīs bērnu izpaust savas domas rakstiski: apmainīties zīmītēm, 

rakstīt kopīgas vēstules, tad viņam labāk  attīstīsies saziņas prasme; 

 Bērnam radīsies lielāka interese par skolu, ja viņa vecāki piedalīsies klases 

un skolas sabiedriskajā dzīvē. 
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