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Pētījuma mērķis: Izpētīt pašapkalpošanās prasmju attīstību veicinošos

aspektus un aprobēt metodisko materiālu pašapkalpošanās prasmju

pilnveidošanai skolēniem ar VGAT ārpusstundu darba laikā.

Pētījuma objekts: pedagoģiskais process internātpamatskolā -

attīstības centrā.

Pētījuma priekšmets: pašapkalpošanās prasmju pilnveidošana

sākumskolas skolēniem ar VGAT ārpusstundu darba laikā.

Pētījuma jautājums:

Vai ārpusstundu laikā piedāvātie metodiskie materiāli veicina

sākumskolas skolēniem ar VGAT pašapkalpošanās prasmju

attīstību?
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Pētījuma uzdevumi:

 Apkopot un analizēt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par

sākumskolas skolēnu ar VGAT attīstību un tās īpatnībām.

 Aprakstīt pašapkalpošanas prasmju veicināšanas iespējas

sākumskolas skolēniem ar VGAT.

 Aprobēt metodisko materiālu ,,Pašapkalpošanās prasmju

pilnveidošana skolēniem ar VGAT ārpusstundu darba laikā’’.

 Izpētīt pašapkalpošanās prasmju attīstības dinamiku skolēniem ar

VGAT ārpusstundu darba laikā.

 Izstrādāt priekšlikumus pašapkalpošanās prasmju attīstības

veicināšanai skolēniem ar VGAT.
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Darba teorētiskajā izklāstā autore galvenokārt balstās uz

I. Prudņikovas, M. Rozenfeldes, I. Jurgenas, A. Šponas, D. Dzinteres, A.

Bakisas, A. Geskes, B. Tereško, A. Kondrovas, I. Ţelves, D. Liepiņas, I.

Dambergas, G. Svences, A. Miltuzes, V. Tjarves-Golubevas, E. Čukura, I.

Miltiņas, I. Plotnieka, S.Tūbeles, T. Landra, I. Šūmanes, M. Burčakas, E.

Laganovskas, S.Kušneres, R.Vīgantes, R. Orskas, A. Olutnikas u.c.

teorētiskajām un praktiskajām atziņām.
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Pētījums
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Pētījuma metodes:

Literatūras, masu mediju informācijas un dokumentu analīzes

metode, lai noskaidrotu teorētiskās atziņas un veiktu situācijas analīzi;

Anketēšana, lai noskaidrotu skolēnu vecāku un pedagogu viedokli;

Intervēšana, lai noskaidrotu speciālās pedagoģijas ekspertu viedokli

par pašapkalpošanās prasmju pilnveidošanas aktualitātēm un iespējām.

Statistisko datu apstrādes metode, lai apkopotu pētījuma rezultātus

un atspoguļotu tos grafiski.

Pētījuma bāze: X internātpamatskola- attīstības centrs, 7 sākumskolas

skolēni ar VGAT (3 meitenes, 4 zēni), 7 vecāki, 1 speciālais pedagogs, 2

metodiķi.
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Pētījuma novitāte: izstrādāts metodiskais materiāls par

pašapkalpošanās prasmju pilnveidošanu sākumskolas skolēniem ar

VGAT ārpusstundu darba laikā. Izstrādāto materiālu var pielietot

speciālajās izglītības iestādēs, speciālās izglītības skolotāji, internāta

skolotāji, skolēnu vecāki

Materiāls aprobēts X internātpamatskolā- attīstības centrā

12.04.2017.-Reģionālā konferencē „Audzināšanas kompetences

izpausme slēptās un atklātās manipulācijās skolā un ģimenē’’,

piedalīšanās radošajā darbnīcā.

13.03.2017.-Sākumskolas skolotāju organizētajā pasākumā

,,Skolotāju radošie darbi’’.

20.02.-24.02.2017.-Projektu nedēļas ietvaros ,,Pašapkalpošanās kā

solis uz patstāvību’’. 7
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Dinamika, salīdzinošie dati

A.A.A.Pašapkalpošanās prasmju atīstības dinamika
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Secinājumi.

Balstoties uz I. Prudņikovas, S.Tūbeles, M. Rozenfeldes, B. Tereško,

A.Kondrovas, I. Ţelves, D. Liepiņas, I. Dambergas, G. Svences, R. Vīgantes,

R. Orskas, A. Olutnikas u.c. autoru atziņām, tika izdarīti secinājumi:

1.Visiem skolēniem ar VGAT ir lēns darba temps, kas negatīvi ietekmē viņu

mācīšanos, pašapkalpošanās prasmju apgūšanu.

2.Vēlmi darboties ietekmēja skolēna noskaņojums, veselības stāvoklis,

mikroklimats klasē.

3.Visvieglāk apgūst prasmes, kas ir saistītas ar galda kultūru, bet visgrūtāk

apgūst tās prasmes kuras ir saistītas ar ģērbšanos.

4.Vecāki neobjektīvi novērtē savu bērnu pašapkalpošanās prasmju līmeni.

5. Lai nostiprinātu jau iemācītās prasmes, bērniem ar VGAT obligāti vajag

tās periodiski atkārtot.
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Autore secina, ka galvenās grūtības ar ko saskaras pedagogi un citi

darbinieki speciālajā skolā veicinot skolēnu pašapkalpošanās prasmju

attīstību ir nokavētais laiks pirmsskolas periodā, kad pašapkalpošanās

prasmju attīstība norit visproduktīvāk, un faktiski speciālās skolas pedagogiem

jāveic (jālabo) skolēnu ģimenes (vecāku) pieļautā nevērīgā attieksme pret

bērnu pašapkalpošanās prasmju attīstības nepieciešamību dzīves kvalitātes

nodrošināšanā.
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Priekšlikumi.

1.Lai teorētiskās zināšanas saskanētu ar praktiskajām

zināšanām.

2.Pašapkalpošanās prasmju mācīšana notiek pēc

sareţģītības pakāpes pieaugošā secībā.

3.Pirms aktivitātēm vajag attīstīt sīko pirkstu

muskulatūru.

4.Sadarbojoties ar vecākiem, atgādināt, ka viņi nav

vieni. Novadīt informatīvās sanāksmes (piedāvāt

autores izstrādāto metodisko materiālu pašapkalpošanas

prasmju attīstīšanai).
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Paldies par uzmanību !
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