
 

 

                                                Jelgavas valstspilsētas  
Iekļaujošas jomas darba plāns 

 

 
Metodiskā darba prioritātes 2022./2023. m. g. 
Diferencētas, individualizētas un personalizētas pieejas realizēšanas iespējas izglītojamo spēju attīstībai 
 

Plānotais laiks Vieta Aktivitāte Mērķis/sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

Izglītojošais darbs, informatīvais, konsultācijas 

Visu mācību 
gadu 

Jelgavas 
pamatskola 
“Valdeka”- 
attīstības 
centrs 

Individuālās, grupu konsultācijas 
iekļaujošās izglītības jautājumos 

Nodrošinātu konsultatīvu un 
metodisku atbalstu tiem 
izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām, kuri integrēti 
vispārējās izglītības iestādēs 

Pedagogi 
Atbalsta personāls 

Septembris Zoom Seminārs “Izglītības iestādes 
iekļaujošas izglītības prakse”   

Sniegt metodisku atbalstu 
izglītības iestāžu atbalsta 
komandas vadītājiem 

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 

Septembris Zoom Skola katram bērnam: Iekļaujošas 
izglītības iespējas un risinājumi 
izglītības iestādē 

Iepazīti un analizēti labās prakses 
piemēri iekļaujošas izglītības 
īstenošanai izglītības iestādēs, t. 
sk atbalsta personāla sadarbības 
sistēma izglītības iestādē, 
starpinstitūciju sadarbība, 
iekļaujošai skolas kultūra. 

Jelgavas Centra 
pamatskolas  

Visu mācību 
gadu 

Jelgavas 
pamatskola 
“Valdeka”- 
attīstības 
centrs/ Zoom 

Metodiskais atbalsts vispārējās 
izglītības iestādes pedagogiem 

Sniegt metodisku un pedagoģisku 
palīdzību vispārējās izglītības 
iestāžu pedagogiem 

Pedagogi 
atbalsta personāls 

Visu mācību 
gadu 

Jelgavas 
pamatskola 
“Valdeka”- 
attīstības 
centrs/ Zoom 

Metodiskais atbalsts pirmsskolas 
pedagogiem 

Sniegt metodisku un pedagoģisku 
palīdzību PII iestāžu pedagogiem,  

PII pedagogi, 
atbalsta personāls 



Oktobris 
Novembris 

IIAC Individuālās izglītības programmas 
apguves plāns izstrāde 

Sniegt metodisku atbalstu 
speciālās izglītības skolotājiem, 
lpgopēdiem 

Speciālie pedagogi 
Logopēdi 

Novembris Zoom Seminārs “Atbalsts skolēniem 
lasītprasmes veicināšanai” 

Sniegt metodisku atbalstu 
sākumskolas pedagogiem 
lasītprasmes veicināšanai 

Sākumskolas 
pedagogi 

Decembris Zoom Semināra cikls- Skola katram 
bērnam 

Atbalsta sistēmas izglītības iestādē 
un pašvaldībā sadarbībai 

Jelgavas Centra 
pamatskolas 
pedagogi 

Janvāris Zoom Seminārs “Individualizācijas, 
diferenciācijas un personalizācijas  
iespējas mācību procesā” 

Kā veidot vairāku līmeņu atbalsta 
sistēmu bērna vajadzībām? 

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 

Marts Zoom Seminārs ”Individualizēts klasē 
pieejams atbalsts skolēnu 
mācīšanās mērķu sasniegšanai” 

Mācību satura diferenciācija 
izglītojamajiem ar dažādām 
mācīšanās vajadzībām 

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 

Aprīlis-maijs Zoom vai 
klātienē 

Semināri vai darba sanāksmes pēc 
nepieciešamības 

Individuālizēts un diferencēts 
metodiskais atbalsts 

Pedagogi 

Visu mācību 
gadu 

Zoom vai 
klātienē 

Mācību jomu vadītāju sanāksme Kompetenču pieejā balstīta 
mācību satura un pieejas 
īstenošanas sekmēšana izglītības 
iestādēs 

Mācību jomu 
koordināori 

Jūnijs ZRKAC Mācību gada noslēguma seminārs Labās prakses piemēri Jelgavas 
valstspilsētā ieklaujošajā jomā 

Pedagogi 

Analītiskais darbs 

Oktobris/ 
novembris 

Zoom vai 
klātiene 

Izglītības iestādes iekļaujošas 
izglītības prakse 

Izvērtēt izglītības iestādes labās 
prakses iekļaujošā izglītībā, kas 
būtu jāturpina, kas būtu jāizbeidz, 
kādas  labās prakses iekļaujošā 
izglītībā būtu jāuzsāk iestādē. 

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 

Janvāris Zoom vai 
klātiene 

Darba sanāksme-Izglītības iestādes 
mērķu izvērtēšana iekļaujošā 
izglītībā 1.semestrī 

Izvērtēt izglītības iestāžu grūtības 
un veiksmes iekļaujošā izglītībā 
jaunā mācību satura kontekstā  

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 

Jūnijs Zoom vai 
klātiene 

Darba sanāksme-Izglītības iestādes 
mērķu izvērtēšana iekļaujošā 
izglītībā 2.semestrī 

Izvērtēt izglītības iestāžu grūtības 
un veiksmes iekļaujošā izglītībā 
jaunā mācību satura kontekstā 

Izglītības iestāžu 
atbalsta komandas 
vadītāji 
 



Mācību jomas vadītāja dalība Skola2030,  VISC semināros  

Pēc skola 2030 
noteiktā 
grafika 

Zoom vai 
klātiene 

Skola2030 darba sanāksmes  
iekļaujošo jomu koordinatoriem 

Informācija sekos Pedagogi 

Pēc grafika Zoom vai 
klātiene 

Valsts izglītības satura centra 
Speciālās izglītības nodaļas 
organizētie semināri  

Informācija sekos Pedagogi 

13.01. 2023. 
 

Zoom Semināra cikls- Skola katram 
bērnam 

 Jelgavas Centra 
pamatskolas 
pedagogi 

28.04. 2023. 
 

Klātiene- vieta 
tiks precizēta 
 

Seminārs - Skola katram bērnam 
noslēguma seminārs informācija 
sekos 

 Jelgavas Centra 
pamatskolas 
pedagogi 

Aprīlis Klātiene- vieta 
tiks precizēta 
 

Konference- informācija sekos  Iekļaujošās jomas 
koordinātori 

 
Jomas vadītāja- Līga Gutnika 


