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Informācija par lektori. 

Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Odense universitātē, bet pirms tam 

Norčēpingas universitātē Zviedrijā ir iegūta pirmsskolas pedagoģes kvalifikācija. 

Lektorei ir divdesmit piecu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs 

(1979-1991) un ģimenes, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un 

atbalsta institūcijās (1991-2010, Habilitācijas centrs Norčēpingā). Galvenā pedagoģes 

nepārtrauktas un pēctecīgas profesionālās darbības mērķa grupa ir bērni, kuriem ir fiziska 

invaliditāte, garīga rakstura attīstības traucējumi, autisms, autiskā spektra traucējumi un/vai 

citi neiropsihiatriski funkciju ierobežojumi. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un 

vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā (periodiski no 

1995.-2014.), konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne” (2010-2014). 

Priekšlasījumu un praktisko nodarbību saturs 

1. Visiem ir tiesības mācīties skolā. Konvencija par bērnu tiesībām 2.pants 

2. Vienādas iespējas visiem bērniem atbilstoši viņa vajadzībām. Salamankas 

deklarācija 

 Pamatvērtības;  

 Skola šodien;  

 Jaunas mācīšanās metodes; 

 Ikviens bērns ir citāds; 

 Speciālās skolas; 

 Valsts līmenis; 

 Pašvaldības līmenis; 

 Agrīns ieguldījums; 

3. Kas ir habilitācija? 

4. Attīstības traucējumi. Kas par to liecina? Terminoloģija, skaidrojumi. 

5. Kognitīvā funkcionalitāte 

 Abstraktās un loģiskās domāšanas ierobežojumi 

 Eksekutīvās funkcionalitātes ierobežojumi  

6. Kas ir autisms un autiskā spektra traucējumi?  

 Pētījumi un teorijas; 

 Vingas triāde; 

 Diagnostikas kritēriji; 



 Autisma spektra diagnoze; 

 Citi simptomi; 

 Pazeminātas funkcionālās spējas un invaliditāte. 

7. Sociālā mijiedarbība 

 Dažādu spēju ierobežojumi 

 Personām ar autismu raksturīgas iezīmes 

8. Kopsavilkums. Kas ir autisms? 

9. Filma par bērnu, kuriem ir autisms, izglītošanu speciālajā skolā Zviedrijā. (Tulkota 

paralēli demonstrācijai) 

10. Pamatproblēma – komunikācija.  

11. Komunikācija. Valodas un runas veicinošie priekšnosacījumi un atbalstošās 

metodes. 

12. Runa – valoda – komunikācija 

 cilvēkam ar augsti funkcionējošu autismu;  

 cilvēkam ar garīgās attīstība traucējumiem. 

13. Kognitīvās funkcijas 

 Prāta teorija jeb mentalizācija; 

 Kognitīvā uztvere; 

 Kopīgās uzmanības teorija; 

 Kas var sagādāt grūtības? 

14. Uztvere  

15. Empātija 

16. Centrālā koherence un iespējamās grūtības 

17. Pedagoģiskā pieeja 

 Palīglīdzekļi; 

 Palīglīdzekļi informācijas izskaidrošanai;  

 Vides organizācija. 

18. Dienas plāns 

 Laiks; 

 Forma; 

 Pielietojums. 

19. Aktivitātes paskaidrošana 

20. Kā? 

 Vizuālā organizēšana; 

 Vizuālā paskaidrošana; 

 Vizuālās instrukcijas; 

 Sociālie stāsti; 



 Komunikācijas burtnīcas. 

Semināra dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar plašu praktiskā darbā 

izmantojamu metodisko materiālu klāstu. 

Interesenti ir lūgti pārdomāt gadījumu piemērus no prakses, ar ko semināra darba gaitā 

varētu iepazīstināt klātesošos, lai kopīgiem spēkiem varētu meklēt problēmsituāciju 

risinājumus. 


