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Projekta part eri iepazīstas ar Pierīgas izglītības iestādē
Turpinoties Comenius Regio projekta LABU for CHILDREN veiks īgai īste oša ai, o 22. līdz 2 .
augusta Rīgā tikās Svištovas pašvaldī as u
Ludzas ovada pašvaldī as projekta part eru pārstāvji.
Vadī as ko itejas pārstāvji u dar a grupas part eri apsprieda projekta īste oša as gaitu, plā oja ās
ko fere es ateriālu preze tā ijas, uzstāša ās se ī u, referātu tē as u orisi.
Lai odroši ātu projekta ilgtspēju u di i ātu jau us ko taktus, tika orga izēta tikša ās ar Pierīgas
Izglītī as, kultūras u sporta pārvaldes priekš ieku Oļģertu Lej ieku u galve o spe iālisti pir sskolas
izglītī as jautāju os Viju To iņu. Tikša ās laikā tika pārru ātas aktualitātes u ovitātes izglītī as jo ā
u spe iālajā izglītī ā Latvijā u Pierīgā. Ko statēts, ka a ās valstīs izglītī as jo ā pastāv līdzīgas
pro lē as u arī to risi āša ai tiek pie ēroti līdzīgi paņē ie i.
Projekta part eru pārstāvji ap eklēja 2 izglītī as iestādes: Gais as spe iālo i ter ātpa atskola u
Mārupes PII „Lie īte". Gais as spe iālās i ter ātpa atskolas direktore Vita Fels erga iepazīsti āja ar
iestādes dar u, tās oder o aprīkoju u, ateriāli teh isko āzi, agātu etodisko ateriālu klāstu, ko
izstrādāja pašu skolas pedagogi. Tika de o strēts, kā ēr i ar īpašā vajadzī ā apgūst ele e tāras
ie aņas ar oder o teh oloģiju palīdzī u, kā arī iegūst profesio ālās ie aņas ājsai ie ī ā,
gald ie ī ā u šūša as pras es. Cie iņi apskatīja ā ī u ka i etus, telpas, kurās ēr i uzturas ikdie ā.
Mārupes ovada pir sskolas izglītī as iestādi ,,Lie īte" ir vie a o ve ākajā izglītī as iestādē Pierīgā,
ar agātu ateriālo u
etodisko āzi, ar iekoptā tradī ijā u sakārtotu vidi. Iestādi ap eklē ēr i
o 2 līdz gadu ve u a . Ar projekta part erie PII telpās tikās Mārupes ovada do es priekšsēdētāja
viet ie e Līga Kadiģe, kura pastāstīja par pir sskolas izglītī as pro lē u risi āša as etodē Mārupes
ovadā.
Ne vie
ūsu part eri o Bulgārijas, et arī ēs paši - latvieši - saņē ā jau u i for ā iju u guvā
la u pieredzi. Šīs tikša ās deva iespēju iepazīties ar profesio āļie , ar sava dar a e tuziastie , kā arī
odi i āt jau us ko taktus. Viesi o Bulgārijas apskatīja Ve rīgu u Jūr alu, ap eklēja garīgās ūzikas
ko ertu Sv. Pētera az ī ā, kur uzstājās viesi o So ijas.

