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Pasākums notika 2.novembrī. 
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Mūsu tēma «Bērni skolās ar FT».

Kopā piedalījās 52 cilvēki(Ieskaitot mūs).

Piedalījās bērni no 5 latgales skolām

Vecuma kategorija- 7.-12. klase.

No katras klases vismaz viens pārstāvis



Mūsu mērķi 

• Izglītot, iepazīstināt skolēnus par bērniem ar FT

• Pārliecināt, ka cilvēks ir kas vairāk kā diagnoze

• Veidot empātiju pret cilvēkiem ar diagnozēm

• Izglītot neformālā, izklaidējošā veidā

• Pavadīt jauki, lietderīgi laiku



Zooma norises gaita

1. Ievads, iepazīšanās 
2. Runā mūsu komandas koučs: Ilze Dreifelde;
3. Aktivitātes, spēles;
4. Videosveicieni;
5. Runā  psihologi;
6. Kahoots
7. Nobeigums, feedback. 



Aktivitātes, spēles 

Uzdevumi: 

1. Situācijas analīze

2. Zīmju valodas žesti un latviešu alfabēta skaņas

3. Zīmju valodas izmēģināšana

4. Cilvēku objektīva raksturošana

Mēs dalībniekus sadalījām pa četrām zoom istabām, katrai istabai bija savs uzdevums, kurš,  kopā strādājot 
grupās, bija jāizdara. Dotais laiks bija aptuveni 10 minūtes. Pēc tam kāds grupas pārstavis pastāstīja par šo 
uzdevumu un kā veicās. 





Videosveicieni

Mēs aicinājām dažādas speciālās skolas iesūtīt videosveicienus ar atbildēm uz mūsu uzdotiem 
jautājumiem. Par laimi šajā sarežģītajā laikā atsaucās viena skola un atsūtīja video. 
Kā arī mēs aicinājām un saņēmām sveicienu no Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidenta. 



Psihologi iesaistījās
Mēs aicinājām arī mūsu skolu psihologus iesaistīties 
mūsu pasākumā. Lielākā daļa psihologu piekrita un 
akīvi iesaistijās. Mēs arī viņiem devām laiku, lai , 
skatoties no sava skatījuma, paustu savu viedokli par 
mūsu tēmu, mūs papildinātu, izstāstītu savu pieredzi, 
iedrošinātu, palīdzēu. 



Kahoot

Uz zoom noslēgumu mēs izveidojām kahoot spēli par šo tēmu. Jautājumi bija 
dažādi. 



Bildes 



• Gunai Zvirbulei, par tehnisko pusi, atbalstu, atbildēm uz neskaidrajiem 
jautājumiem.

• Ilzei Dreifeldei par padomiem, atbalstīšanu un kopā būšanu. 

• Psihologiem par sava viedokļa paušanu un klātesamību, un iesaistīšanos.

• Dalībniekiem par aktivitāti, uzklausīšanu, klātesamību.

• Īpašajiem viesiem no videosveicieniem par drosmi, atsaucību un vēlmi 
dalīties.

Īpašs Paldies!



Mūsu izvērtējums, secinājumi un atziņas.
• Mēs ļoti labi sadarbojāmies.

• Pasākums izdevās ļoti sirsnīgs un mūs burtiski apbēra ar ļoti jaukām ziņām un labām 
atsauksmēm.

• Viss ir iespējams, ja dara un iet uz priekšu.

• Mēs ieguvām lielu pieredzes bagāžu nākotnei tieši organizēšanas, vadīšanas, 
plānošanas, komunikācijā. 



Anketa dalībniekiem
Lai vairāk kautko uzzinātu par pasākuma apmeklētājiem 

mēs uztaisījām nelielu aptauju, kuru aicinājām izpildīt pirms 
zoom tikšanās. 



ATSAUKSMES
Par notikušo pasākumu mēs saņēmām ļoti daudz ļoti jaukas atsauksmes. 



Mēs novēlam Jums saskatīt no sākuma 
cilvēku, tā talantus, labās īpašības un tikai 
pēctam diagnozi! 


