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PROMOCIJAS DARBA RAKSTUROJUMS 
 
Problēmas pieteikums  
Mūsdienu laikmets speciālajai izglītībai izvirza savas prasības, jo Latvijā 

speciālo izglītības vajadzību nodrošināšana iekļaujošā vidē ir viens no izglītības 
politikas prioritāriem virzieniem (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007 – 
2013. gadam, 2006). Kā jaunākā tendence jāmin skolēnu ar vidēji smagiem un 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem (turpmāk šajā darbā jēdzienam garīgās 
attīstības traucējumi tiks lietots pieņemts saīsinājums GAT) pēc iespējas 
pilnīgāka iekļaušanās ne tikai skolā, bet visā sabiedrībā, iesaistīšanās sociālā 
vidē (Bethere, 2007; Nīmante 1998, 2006, 2008; Tihomirova, 2010), tomēr 
lielas pretrunas pastāv, domājot par līdzekļiem, veidu un procesu.  

Pētījuma autores 13 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā ar 
skolēniem, kuriem ir vidēji smagi un smagi GAT atklāj pretrunu starp politiski 
noteikto virzību un skolu praksi. 

Katram bērnam ar speciālajām vajadzībām speciālā izglītība rada iespējas 
un apstākļus izglītoties vispiemērotākajā izglītības iestādē, atbilstoši savam 
veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. Atbilstoši likumdošanai, 
skolēni ar speciālajām vajadzībām izglītību var iegūt jebkurā izglītības iestādē, 
vienlaikus viņiem tiek nodrošināta pedagoģiski psiholoģiskā un medicīniskā 
korekcija, sagatavotība darbam un dzīvei sabiedrībā (Vispārējās izglītības 
likums, 1999, 49. p.). Savukārt neviennozīmīga ir atbilde uz jautājumu, vai katra 
skola var piedāvāt un īstenot iespējas izglītoties skolēniem ar speciālajām 
vajadzībām atbilstoši viņu speciālo vajadzību nodrošināšanai.  

LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izveidojusi speciālās 
pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem īstenošanas plānu (izglītības programmas kods 
21015911), kas ļauj brīvi regulēt katrai skolai individuāli stundu skaitu mācību 
priekšmetos, atbilstoši skolēnu individuālajām spējām, veselības stāvoklim, 
attīstībai, tādēļ svarīgi ir noteikt šo skolēnu individuālās īpatnības (IZM 
rīkojumā Nr. 389, 2009).  

Pētījuma autore uzskata, ka internātpamatskolai šodienas kultūrsituācijā, 
kad netiek apmierinātas lielas skolēnu vecāku daļas primārās vajadzības 
(eksistences vajadzības, drošības vajadzības), kad sabiedrībā parādās tikumiska 
rakstura problēmas (noziedzība, alkoholisms, vardarbība pret bērnu, bērnu 
pamešana), ir jākļūst par skolēna personības attīstības primāro faktoru, jo bieži 
ģimene nevar šīs funkcijas kvalitatīvi veikt. Šeit ir tā vide, kur skolēns dzīvo – 
pietuvinātos ģimenes un skolas apstākļos. Tā ir pieredzes veidošanās vide, ko 
veido lietu vide, cilvēkresursi un garīgie apstākļi, kur tiek respektēta iekšējās un 
ārējās vides faktoru mijdarbība (Frederickson, Cline, 2009; Fulans, 1999; 
Raituma, 2009; Sendžs (Senge), 1990), kas veicina praktiskās darbības pieredzes 
veidošanos. Pamatizglītības pakāpē speciālās izglītības programmas tiek 
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definētas kā vispārējās izglītības programmu īpašais veids (Izglītības likums, 
1998, 38. p). Atbilstoši normatīvajām prasībām speciālās izglītības programmu 
īstenošana ir atkarīga no atbilstības Valsts vispārējās  
izglītības standartam un izglītojamo speciālajām vajadzībām (Izglītības likums, 
1998, 38. p; Vispārējās izglītības likums, 1999, 49. p).  

Pedagoģiskā integrācijā t. i., izglītošanā ne vien speciālās izglītības, bet 
arī vispārējās izglītības iestādēs, kas tiek uzskatīta par vienu no skolēnu ar 
speciālajām vajadzībām sociālās iekļaušanas fāzēm, šiem skolēniem ir 
nepieciešams atbilstošs nodrošinājums un individuāls izglītības programmas 
apguves plāns. Atbildība par šo pasākumu īstenošanu tiek deleģēta izglītības 
iestādei (Vispārējās izglītības likums, 1999, 53. p). To var nodrošināt, izzinot 
skolēnu speciālās vajadzības, izstrādājot un ieviešot praksē veiksmīgu mācīšanās 
procesu. Ir jau pierādījies, ka arī cilvēki ar zemām prāta spējām, ja vien tiek 
radīti pareizi apstākļi un ir apgūtas attiecīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, 
attiecīgi izglītojoties, spēj apgūt daudzus civilizācijas sasniegumus (Itars (Itard), 
1802; Montesori (Montessori), 1986, 2010), pie tam šis process ir atgriezenisks, 
jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanās ietekmē cilvēka attīstību. 
Nepieciešams rast tādu pieeju skolēna praktiskās darbības pieredzes veidošanā, 
lai zināšanu, prasmju un attieksmju apguve skolēniem ar vidēji smagiem un 
smagiem GAT pārvērstos aizraujošā izziņas darbības procesā. Pēc autorei 
pieejamās zinātniskās literatūras Latvijā līdzīga zinātniska apkopojuma nav. 

Pētījuma tapšanu ir rosinājusi nepieciešamība sekmēt skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT pedagoģisko integrēšanos, tāpēc šobrīd speciālajai 
internātpamatskolai jābūt atvērtai pārmaiņām, kas vērojamas sabiedrībā, jāņem 
vērā skolēna speciālās vajadzības, jāpilnveido pedagoģiskā procesa organizācija. 
Speciālajai internātpamatskolai ir jākļūst par tādu vidi, kur norit skolas un 
vecāku sadarbība, pateicoties kurai tiek atklātas un izmantotas šo skolēnu spējas, 
tiek veidota praktiskās darbības pieredze, lai skolēni ar vidēji smagiem un 
smagiem GAT skolas vidē mērķtiecīgā darbībā veidotās zināšanas, prasmes un 
attieksmes varētu lietot turpmākā dzīvesdarbībā. 

Minētās mūsdienu aktualitātes ietekmēja promocijas darba tēmas izvēli: 
Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā.  

 
Pētījuma objekts – praktiskā darbība speciālās internātpamatskolas 

pedagoģiskajā procesā. 
 
Pētījuma priekšmets – skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem pieredzes veidošanās.  
 
Pētījuma mērķis – izpētīt iespējamās pedagoģiskās likumības skolēniem 

ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās 
darbības pieredzes veidošanai pedagoģiskajā procesā, izstrādāt praktiskās 
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darbības pieredzes veidošanās modeli speciālajā internātpamatskolā un 
pārbaudīt to praktiski. 

 
Pētījuma hipotēze – Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredze veidojas uz šādu likumību 
pamata: 

 skolēna ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem praktiskās darbības mērķtiecība balstās skolēna 
praktiskās darbības konkrētā mērķa apzināšanā un ir daudzpakāpju 
aktivitāte; 

 skolēna ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem speciālās vajadzības tiek piepildītas individuālā 
praktiskā darbībā; 

 praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis skolēniem ar 
vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
sistematizē zināšanas par praktisko darbību, attīstīta prasmi veikt 
darbību un paust attieksmi, darbojoties mācību priekšmeta 
Mājturība un tehnoloģijas tematā Mājturība, kas tiek nodrošināts 
organizētā sadarbībā: skolēns – skolotājs, vecāks – skolotājs, 
vecāks – bērns, un to rosina pedagoģiskie līdzekļi, kas uztur 
pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu un aktualizē iepriekš apgūto 
pieredzi.  

 
Pētījuma uzdevumi 
1. Apzināt un analizēt zinātnieku teorētiskās nostādnes par garīgās 

attīstības traucējumu ietekmi uz skolēnu ar garīgās attīstības 
traucējumiem izziņas darbības attīstību, praktiskā darba nozīmi 
traucējumu korekcijā. 

2. Apzināt un analizēt pedagoģijas, speciālās pedagoģijas, 
psiholoģijas, filozofijas atziņas par pieredzes veidošanos praktiskā 
darbībā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. 

3. Uz salīdzinošās analīzes pamata izstrādāt teorētiski pamatotus 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritērijus un rādītājus 
skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem praktiskās darbības pieredzes dinamikas izvērtēšanai 
speciālajā internātpamatskolā.  

4. Izstrādāto praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeli ieviest 
praksē Rīgas x speciālajā internātpamatskolā un pārbaudīt tā 
efektivitāti.  
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Pētījumā izmantotās metodes 

Teorētiskās metodes: 
 normatīvo aktu analīze, lai akcentētu skolēnu ar garīgās attīstības 

traucējumiem izglītības iegūšanas iespējas Latvijā; 
 zinātniskās literatūras analīze un izvērtēšana, personīgās pieredzes 

analīze, lai apkopotu un vispārinātu atziņas par pētījuma 
pamatjautājumiem (skolēns ar garīgās attīstības traucējumiem, 
pieredze, darbība, u.c.);  

 dokumentu – skolēnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
personas lietu izpēte un analīze. 

Empīriskās metodes  
Datu ieguves metodes: 
 pedagoģiskā procesa novērošanas metode; 
 ekspertvērtējuma metode; 
 aptauja (vecāku); 
 bērnu veikto darbu rezultātu izpēte un analīze; 
 personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija. 

Datu apstrādes metodes: 
 lietojot statistisko programmu SPSS – 17,0 un izmantojot šādas 

metodes: 
o Šķērstabulu metode (Crosstabs); 
o Hī – kvadrāta (χ2) tests; 
o Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze; 
o Spīrmena rangu korelācijas analīze; 
o Pīrsona korelācijas analīze (Lasmanis, 2002); 

 informācijas analīze un rezultātu sakarību noteikšana. 
 
Pētījuma teorētisko un metodoloģisko pamatu veido  
1. Humānpedagoģija kā pedagoģijas zinātnes virziens vispārcilvēcisko 

īpašību un individuālo spēju attīstībai pedagoģiskajā procesā (Koķe, 
2003; Komenskis, 1992; Lieģeniece, 1999; Špona, 2006; Štāls, 
1936; Vigotskis (Выготский), 2005; Žogla, 2001; u.c.); 

2. Izglītības iegūšanas, mācību procesa organizācijas īpatnību 
skolēniem ar GAT pētījumi (Baka (Bakk), Grunevalds 
(Grunewald), 1998; Dauge, 1928; Dēķens, 1919; Floriana 
(Florian), 2005, 2007, 2008; Frienda (Friend), 2005; Grunevalds 
(Grunewald), 2003; Jastrebicka (Ястребицкая) 1978; Malofejevs 
(Малофеев), 2005; Papalia, Olds, Feldman, 1998; Pevznere 
(Певзнер), Lebedinskaja (Лебединская), 1979; Porter, 2005; 
Rubinšteina (Рубинштейн), 1986; Štāls, 1936; Unta (Унт), 
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1990;Vigotskis (Выготский), 1983, 1995; Zamskis (Замский), 
1980, 2007 u.c.); 

3. Jēdziena GAT izpēte izziņas problēmu kontekstā (Baka (Bakk), 
Grunevalds (Grunewald), 1998; Frienda (Friend), 2005; Liepiņa, 
2008; Zamskis (Замский), 2007 u.c.); 

4. Pieredzes būtība darbības teorijā (Ļeontjevs (Леонтьев), 1975, 
1983, 1994; Vigotskis (Выготский), 2005 u.c.); uz pieredzi 
pamatota praktiskās darbības procesa izpēte (Anastasi & Urbina, 
1997; Djūijs (Dewey), 2000; Piažē (Piaget), 1970; Sternberg 
(Sternberg) & Grigorenko, 2000; Sternbergs (Sternberg), 1985 
u.c.); mācīšanās no pieredzes (Hanijs (Honey) un Mamfords 
(Mumford), 2006; Kolbs (Kolb), 1984 u.c.).  

5. Vides faktors praktiskās darbības pieredzes veidošanās kontekstā 
(Bronfenbrenners (Bronfenbrenner) 1979; Eriksons, 1993; 
Frederiksone (Frederickson), Klains (Cline), 2009; Montesori 
(Montessori), 2010; u.c.); pašizjūtas izpēte (Meikšāne, 1991; 
Meikšāne, Plotnieks, 1998 u.c.); pedagoģiskā līdzekļa apzināšana 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās procesā (Dzintere, 
Stangaine, 2005; Elkoņins (Эльконин), 1978; Slepovičs 
(Слепович), 1990; Vigotskis (Выготский), 1966 u.c.). 

6. Datu ieguves un apstrādes metodes, to funkcijas un validitāte 
sociālo zinātņu pētījumos (Geske, Grīnfelds, 2006; Kroplijs, 
Raščevska 2004; Lasmanis, 1999, 2002, 2003; Martinsone (sast.), 
2011 u.c.). 

 
Pētījuma bāze. Pētījuma bāzi veido Rīgas x speciālās 

internātpamatskolas (ētisku apsvērumu dēļ konkrētā skola netiek minēta, jo 
pētījumā atklājās ne tikai sasniegumi, bet arī problēmas) visi pieci arodiemaņu 
klases 2. mācību gada skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgas attīstības 
traucējumiem, šīs klases skolēnu 5 vecāki, šīs skolas skolēnu vecāki 
(2009./2010. mācību gadā tika iesaistīti 94 šīs skolas skolēnu vecāki un 
2010./2011. mācību gadā tika iesaistīti 75 šīs skolas skolēnu vecāki), otrais 
skolotājs (skolotāja palīgs), 6 pētījuma eksperti (Projekta „The European Food 
Passport Project” (Comenius) skolotāji no sadarbības skolām – Durham Trinity 
school, Durham, United Kingdom; Beaumont Hill School, Darlington, United 
Kingdom; Arany Janos Altalanos iskola and gimnazium, Szazhalombatta, 
Hungary; Szkola Podstawowa z Odzialami integracyjnymi im. Janusza 
Korczaka Nr.1 w Rubniku, Poland; APPACDM – Associacao Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental Viana do Castelo, Portugal; Scoala 
Speciala –Centru de Resurse si Dokumentare privind Educatia 
Incluziva/Integrata, Cjuj – Napoca, Romania).  
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Promocijas darba izstrādes posmi  
1999. – 2007. gads – Pirmsdoktorantūras posms 
Pedagoģiskā darba pieredze Rīgas x speciālajā internātpamatskolā kā 

mērķtiecīgs profesionālās intereses sākums pētījuma veikšanai. Veikts pētījums 
„M. Montesori pedagoģijas izmantošanas iespējas skolēniem ar vidēji smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem”, kurā tika apzināta problēma. 

2008. – 2009. gads – Pētījuma konteksta izpēte 
Pētījuma temata izvēle un teorētiskās literatūras analīze. Izveidota 

teorētiskā koncepcija promocijas darba pētījumam „Skolēnu ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes 
veidošanās speciālajā internātpamatskolā", apkopotas mācību priekšmeta 
Mājturība un tehnoloģijas temata Mājturība plānotās tēmas, kopā ar skolēnu 
vecākiem un otro skolotāju (skolotāja palīgs) apzināta esošā situācija. Veikta šo 
skolēnu personas lietu izpēte, novērošana, veikto darbu rezultātu izpēte, lai 
izveidotu individuālos izglītības plānus katram skolēnam ar vidēji smagiem un 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Izstrādāta pētījuma metodoloģija. 
Izstrādāti kritēriji un rādītāji tālākai problēmas analīzei, skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības 
pieredzes līmeņu tabulu izstrāde Mājturībā, veikta šo skolēnu praktiskās 
darbības pieredzes līmeņu noteikšana 2006. gada septembrī un 2007. gada 
maijā, 2008. gada septembrī un 2009. gada maijā. Izveidots un aprobēts modeļa 
pamats. 

2009. – 2011. gads – Modeļa pilnveide 
Precizēts pētījuma mērķis un uzdevumi. Noteiktas pētījuma robežas. 

Precizēti kritēriji, rādītāji un to līmeņu apraksti. Vākti empīriskie dati, skolēnu 
vecāku aptauja, lai veiktu situācijas analīzi saistībā ar pedagoģiskā procesa 
nodrošinājumu Rīgas x speciālajā internātpamatskolā. Veikta skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības 
pieredzes līmeņu noteikšana 2010. gada septembrī. Pilnveidots atbilstošs 
metodiskais nodrošinājums modelim. 

2011. – 2012. gads – Modeļa aprobācija. Rezultātu interpretācija. 
Promocijas darba noformēšana 

Precizēta pētījuma hipotēze. Sagatavotā modeļa aprobācija, uzlabošana, 
ieviešana Rīgas x speciālajā internātpamatskolā. Veikta skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes 
līmeņu noteikšana Mājturībā 2011. gada maijā. Rezultātu apkopošanā un analīzē 
izmantotas matemātiskās statistikas metodes, veikta promocijas darba 
noformēšana un iesniegšana. 
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Pētījuma zinātniskā novitāte un teorētiskā nozīmība 
1. Definēta praktiskās darbības pieredzes būtība skolēniem ar vidēji 

smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem, izstrādāta tās 
veidošanās struktūra, teorētiskajā analīzē pamatoti kritēriji; 

2. Izveidots zinātniski pamatots inovatīvs praktiskās darbības 
pieredzes veidošanās modelis skolēniem ar vidēji smagiem un 
smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kas piemērots ieviešanai 
speciālajā izglītībā. 

 
Pētījuma praktiskā nozīmība 
1. Praksē pārbaudīts praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis 

skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem. Modelis ir izmantojams citās līdzīgās/vai šāda tipa 
izglītības iestādēs skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanai;  

2. Izstrādāta un praksē aprobēta vingrinājumu kopa, kas veicina 
praktiskās darbības pieredzes veidošanos skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem; 

3. Praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis skolēniem ar 
vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem ir 
ieviests pedagoģiskā procesā Rīgas x speciālajā internātpamatskolā. 

 
Pētījuma robežas 
Pētījuma gaitā noteiktas pētījuma robežas, izpētot praktiskās darbības 

pieredzes veidošanās likumības, kas ņemtas vērā, izstrādājot vingrinājumu kopu 
un izvēloties atbilstošus pedagoģiskos līdzekļus. Tā kā pētījums ir veikts, 
iesaistot vienas speciālās internātpamatskolas skolēnus, skolēnu vecākus un 
skolotājus, tā rezultātus nevar uzskatīt par attiecināmiem uz valsti kopumā. 
Pētījums iezīmē konkrētas speciālās internātpamatskolas skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības 
pieredzes veidošanās iespējas, taču pētījuma rezultātus: praktiskās darbības 
pieredzes veidošanās vingrinājumu kopu, kritērijus, rādītājus, to līmeņu aprakstu 
un praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeli – var izmantot par pamatu 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem citās 
vispārizglītojošās skolās, lai šiem skolēniem sekmētu praktiskās darbības 
pieredzes veidošanos. 

 
Pētījuma struktūra 
Promocijas darba struktūru veido ievads, trīs daļas un nobeigums, 

literatūras saraksts, darbā iekļauto tabulu un attēlu saraksts, pielikumi. Kopumā 
analizēts 251 literatūras avots latviešu, angļu un krievu valodā. Teorētisko un 
praktisko atziņu rezultāti ir parādīti 27 tabulās un 24 attēlos. Promocijas darba 
apjoms ir 195 lappuses. Darbam atsevišķā sējumā pievienoti 14 pielikumi. 
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Tēzes aizstāvēšanai 
 Praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā 

internātpamatskolā ir daudzpakāpju aktivitāte, kas virzīta uz 
praktiskās darbības konkrētā mērķa apzināšanu, balstoties uz 
skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem iepriekš apgūtās pieredzes aktualizēšanu. Speciālo 
vajadzību nodrošināšanu individuālā praktiskā darbībā rosina 
pedagoģiskie līdzekļi, uzturot pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu. 

 Skolotāju un vecāku sadarbība kļūst mērķtiecīga, izmantojot 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeli, kura pamatā ir 
vingrinājumu kopa, kas nodrošina skolēna speciālo vajadzību 
piepildīšanu individuālā praktiskā darbībā, sistematizējot zināšanas 
par praktisko darbību, attīstot prasmi veikt darbību un paužot 
attieksmi, darbojoties Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta 
tematā Mājturība. 
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PROMOCIJAS DARBA SATURS 
 
Promocijas darba Ievadā pamatota pētījuma temata izvēle, tā nozīmība 

un aktualitāte mūsdienu pedagoģijā, noteikts pētījuma objekts, priekšmets, 
mērķis, hipotēze, uzdevumi, metodes, teorētiskais un metodoloģiskais 
pamatojums, pētījuma zinātniskā novitāte un teorētiskā nozīmība, pētījuma 
praktiskā nozīmība, aprakstīta pētījuma bāze, pētījuma struktūra. 

Pirmajā daļā „Skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem speciālās internātpamatskolas pedagoģiskajā 
procesā” veikta pedagoģiskā procesa analīze speciālajā internātpamatskolā, 
apzinātas un analizētas zinātnieku teorētiskās nostādnes par garīgās attīstības 
traucējumu ietekmi uz skolēnu ar GAT izziņas darbības attīstību, analizēta 
praktiskās darbības loma pieredzes veidošanās procesā skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT. 

1.1. nodaļā „Pedagoģiskais process speciālajā internātpamatskolā un 
izglītības iespēju nodrošinājums likumdošanā Latvijā un ārvalstīs” analizēta 
Latvijas speciālā izglītība kā patstāvīga pedagoģiskās zinātnes un prakses nozare 
Latvijā, secinot, ka tai ir nepilnu divu gadsimtu darbības pieredze, veikta 
salīdzinošā analīze par ārvalstu pieredzi speciālajā izglītībā vēsturiskā skatījumā, 
kur gūtas liecības par neviennozīmīgu attieksmi pret cilvēkiem ar attīstības 
traucējumiem, aplūkota attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar attīstības 
traucējumiem, mūsdienu tendences speciālās izglītības sistēmā, kas sākotnēji no 
medicīniskas problēmas pārtop par pedagoģisku un psiholoģisku problēmu 
(Ainscow, 2003, 2004; Baka, Grunevalds, 1998; Drew, Hardman, 2000; Īpašais 
Eiropas ombuda ziņojums Eiropas Parlamentam, 2002; Florian, 2005, 2007, 
2008; Kravalis, 1997; Liepiņa, 2008; The European Agency for Development in 
Special Needs Education ereports, 2010; Tūbele, Šteinberga, 2004; Zamskis, 
2007; Малофеев, 2003, 2005; Пузанов, Коняева, Горскин, 2001; u.c.).  

Analizētie likumi, normatīvie akti un zinātniskā literatūra par bērnu ar 
garīgās attīstības traucējumiem izglītošanas iespējām un pedagoģiskā procesa 
nodrošinājumu ļauj secināt, ka šobrīd Latvijā bērniem ar speciālajām 
vajadzībām likumdošanā tiek nodrošinātas izglītības iespējas atbilstoši viņu 
speciālajām vajadzībām, ka speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus 
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, 
spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, 
vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko 
korekciju, sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā, ka speciālās izglītības 
programmas nodrošina izglītojamajiem ar iegūtiem vai iedzimtiem 
funkcionāliem traucējumiem iespēju iegūt vispārējo izglītību atbilstoši viņu 
speciālajām vajadzībām (Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (VIL), 2011; 
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007 – 2013. gadam, 2006; Izglītības 
likums, 1998; IZM rīkojums Nr. 389, 200;9 Latvijas Republikas Satversme, 
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1922/2010; LR MK noteikumi Nr. 579, 2003; MK noteikumi Nr. 564,2006; 
Roulzs, 2006; Vispārējais izglītības likums, 1999; u.c.). Termins ,,speciālās 
vajadzības” ir definēts likumdošanā – VIL 1. panta otro daļas 14. punktā kā 
„nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju 
izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, 
spējas un attīstības līmeni” (Grozījumi Vispārējās izglītības likumā, 2011).  

Analizētie pētījumi par bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācijas 
iespējamību, lietderību un mērķtiecību (Drew, Hardman, 2000; Florian, 2005, 
2007,2008; Mason, Reiser, 2000; Nīmante, 2006, 2007, 2008; Villa, Thousand, 
2005; Zamskis, 2007; Малофеев, 2003 u.c.) ļauj secināt, ka jautājums, kā veidot 
praktiskās darbības pieredzi skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT, 
paliek atklāts, jo publicētu nozīmīgu pētījumu rezultātu šajā kontekstā, pēc 
autorei pieejamās zinātniskās literatūras, praktiski nav.  

Pētot un salīdzinot autoru (Ainscow, 1995; Booth, Ainscow, 2002; 
Florian, 2007, 2008; Малофеев, Шматко 2008 u.c.) viedokļus, secināts, ka 
skolā, lai tā kļūtu par iekļaujošu skolu, jānotiek radikālām izmaiņām, kas 
nodrošina, ka skola „pieņem” (tiešā un pārnestā nozīmē) visus skolēnus, mainās 
mācību process un to visu nodrošina, mainot pašas skolas darbību. Mācību un 
audzināšanas procesā mācību vide ļauj skolēnam sajust un noticēt tam, ka viņi 
paši var izdarīt daudz, ka labvēlīga un optimistiska gaisotne stundās rada 
drošības un aizsargātības izjūtu un sniedz iespējas katram bez bažām mēģināt, 
kļūdīties, mācīties no savām un citu kļūdām (Maļicka, 2004; Ļāščenko, Druzika, 
2004; Raituma, 2009; Rozenfelde, 2008). Pētījumā akcents tiek likts uz 
N. Frederiksonas (Frederickson) un T. Klaina (Cline) pētījuma izmantošanas 
nepieciešamību mācību un audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā 
(Frederickson, Cline, 2009). Tas saskan ar iespēju uzlabot 1990. gadā uzsākto 
Latvijā agrāk neapmācāmo bērnu ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem 
attīstības traucējumiem pedagoģisko integrāciju speciālajās un vispārējās 
izglītības iestādēs, ar pēdējo gadu desmitu laikā arvien lielākas nozīmes 
piešķiršanu mācību procesam un sociālajai videi, lai dotu iespēju katram 
izglītojamajam ar attīstības traucējumiem izglītoties tieši viņam 
vispiemērotākajā izglītības iestādē, nodrošinot kvalificētu speciālu palīdzību un 
iespēju sagatavoties dzīvei, apgūstot atbilstošus darbības veidus.  

Rezultātā tiek pamatota pētījuma aktualitāte, atklājot politikā noteikto 
virzību, skolās īstenoto praksi un formulējot nepieciešamību pēc attieksmes 
maiņas pedagoģijā un sabiedrībā pret cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, 
stiprinot rūpes ne vien par atbalsta, bet arī par praktiskās darbības apguves 
nodrošināšanu. 

1.2. nodaļā „Skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem speciālajā internātpamatskolā” analizētā pedagoģiskā un 
psiholoģiskā literatūra par garīgās attīstības traucējumu ietekmi uz skolēnu ar 
garīgās attīstības traucējumiem izziņas darbības attīstību (Baka, Grunevalds, 
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1998; Florian, 2007; Friend, 2005; Grunevalds, 2003; Liepiņa, 2008; Papalia, 
Olds, Feldman, 1998; Štāls, 1936; Vigotskis (Выготский), 1983, 1996, 2005; 
Vīgante 1998, 2007, 2008; Анастази, 2001; Анастази, Урбина, 2007; 
Глозман, 2009; Исаев, 2007; Певзнер, Лебединская, 1979; Рубинштейн, 
1986 u.c.) liecina par to, ka garīgās attīstības traucējumu noteikšana mūsdienās 
ir kļuvusi par medicīnisku, psiholoģisku, pedagoģisku un socioloģisku 
problēmu. 

Vērtīgu definīciju pētāmā jautājuma būtībai sniedz psiholoģe S. Liepiņa: 
„Latvijā par garīgi atpalikušu uzskata bērnu, kuram psihiskās darbības ainā 
centrālo raksturojumu ieņem stabili, izteikti un neatgriezeniski intelektuālās 
darbības traucējumi, kas radušies organisku galvas smadzeņu darbības 
traucējumu rezultātā” (Liepiņa, 2008, 61). GAT aptver visu psihi kopumā; 
raksturīga visu psihisko funkciju nepietiekamība un intelektuālo traucējumu 
hierarhija. Garīgās attīstības traucējumu definīcijas skaidrošanā kā vienlīdz 
svarīgi fakti tiek uzsvērti gan intelektuālās darbības traucējumi, gan adaptīvās 
uzvedības nepietiekamība (Friend, 2005). G. Suharevas (Сухарева) izstrādātā 
klasifikācija palīdz pētīt oligofrēnijas psiholoģiskās īpatnības un ir pamatā 
apgalvojumam, ka garīgās attīstības pamatā ir CNS organiskie bojājumi, kas ļauj 
šos traucējumus norobežot no citiem intelektuālās darbības traucējumu veidiem 
(Сухарева, 1974).  

Garīgās attīstības traucējumu galvenie rādītāji ir intelekta koeficients (IQ) 
un sociālais koeficients (SQ). Cilvēkiem ar GAT ir raksturīgs ievērojami zemāks 
intelekta koeficienta (IQ) līmenis, kas ir robežās no 70 un zemāks, kam 
pievienojas vecumam atbilstošas adaptīvās uzvedības traucējumi, tādi kā 
komunikācija, sociālās prasmes un pašaprūpe (Papalia, Olds, 1998). Skolēni ar 
smagiem GAT (severe learning difficulties SLD) Anglijā atrodas IQ robežās no 
20 līdz 50/55 (Kushlick and Blunden, 1974), bet Amerikas literatūrā termins 
„smags” (severe retardation) tiek lietots IQ robežās starp 20/25 un 35/40 un 
„vidēji smags” (moderate retardation ) attiecas uz tiem, kuru IQ ir robežām no 
35/40 līdz 50/55 (Porter, 2005; Friend, 2005; Snowman, Biehler, 2000) vai 
(moderate to severe cognitive disabilities), kuru IQ ir robežām līdz 55 (Friend, 
Bursuck, 2002), tāpēc arī Latvijā ir pieņemts runāt par skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT. Tas pamato šāda termina skolēni ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT lietojumu promocijas darbā. 

Pētījumā secināts, ka garīgās attīstības traucējumus pēc pētnieku un 
organizāciju sniegtiem aprakstiem raksturo izziņas darbības nepietiekama 
attīstība, jo ir izmainīta visu tās darbības pamatā esošo psihisko procesu norise, 
kā arī bērna sociālās adaptācijas traucējumi noteiktā vidē un attīstības periodu 
nobīdes. Tas pamato to, ka bērna ar GAT hronoloģiskais vecums neatbilst 
vispārpieņemtajam attīstības līmenim, tāpēc aktuāls paliek jautājums – kā viņus 
mācīt, lai viņi „būtu spējīgi uzturēt sevi materiāli, iekļauties kolektīvā un nebūtu 
par apgrūtinājumu ne sev, ne sabiedrībai” (Staris, 2000, 125). 
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Saskaņā ar Ļ. Vigotski, augstāko psihisko funkciju – domāšanas, loģiskās 
atmiņas, valodas, iztēles, gribas, pašapziņas nepietiekamība ir sekundāras 
novirzes, kuras padodas korekcijas darbam, tāpēc uz katru bērnu jāskatās 
individuāli, uzmanības centrā izvirzot nevis traucējumu, bet gan pašu bērnu, 
viņa personību, viņa stiprās puses un attīstības iespējas (Выготский, 2005), 
skolēnam ar vidēji smagiem un smagiem GAT skolas vidē nodrošinot 
iesaistīšanos individuāli apzinātās daudzpakāpju aktivitātēs. Bērna ar 
speciālajām vajadzībām personības izaugsmes iespējas vai to ierobežošanu 
būtiski ietekmē pedagogu un mediķu sadarbība, kā arī intelekta, attīstības, 
adaptācijas un citu testu mērījumu izmantošanas un interpretēšanas kompetence, 
kas ļauj nodrošināt bērncentrētu pieeju. 

Pētījumā akcents tiek likts uz izvirzītā darbības mērķa apzināšanu, jo 
mācīt bērnam to, ko viņš vēl nespēj iemācīties, ir tikpat neproduktīvi, kā mācīt 
to, ko viņš jau var pats (Выготский, 2005). Darbības mērķtiecība skolēniem ar 
vidēji smagiem un smagiem GAT attīstās pakāpeniski, tam nepieciešama secīga 
atbilstošu aktivitāšu īstenošana.   

1.3. nodaļā „Praktiskās darbības attīstības vēsturiskais skatījums un 
ieviešanas iespējas speciālajā internātpamatskolā” sniegts ieskats darba skolas 
vēsturē, raksturota darbības pamatjēga, veikta mūsdienu arodiemaņu klašu 
situācijas analīze. 

Par vienu no pētījuma pieejām tiek izmantota darbības teorija, kuras 
pamatā ir atziņa, ka cilvēks mācās un attīstās darbībā, gūstot pieredzi 
(Выготский, 1991; Давыдов, 1996. Леонтьев, 1975, 1983, 1994; Рабардель, 
1999 u.c.).  

Pētījumam saistošas ir darbības un aktivitātes sakarības, kas ir analizētas 
A. Ļeontjeva darbos, jo lielākai daļai skolēnu ar GAT nav konkrēta darbības 
mērķa, viņu darbības ir bezmērķīgas. Autors runā par darbību kā procesu, ko 
rosina un virza motīvs, kas tiek uzskatīts par „darbības priekšmetu” (Леонтьев, 
1994, 205). „Darbība ir mērķtiecīga, daudzpakāpju cilvēka aktivitāte. 
„mērķtiecīga”, jo „priekšmets” apziņā ir kā mērķis. „Daudzpakāpju”, jo sevī 
iekļauj motivētas darbības, noteiktas ar mērķi – uzdevumu, kurš nodrošina 
pamatmērķa – motīva izpildi” (Леонтьев, 1994, 49 - 50). Pēc A. Ļeontjeva 
domām motīvi ir saprotami un reāli darbojas, ja tie ir personīgi nozīmīgi. 

Analizējot darbības teorijas, pētījumā var secināt, ka pieredzes veidošanā 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT obligāti jāņem vērā tas, ko 
skolēns ir sasniedzis iepriekšējā pieredzē, bet galvenokārt jānosaka tuvākās 
attīstības iespējas, kas balstīts humānpedagoģijā. 

Bez darbības teorijas promocijas darbā humānisma koncepcija īstenota 
sociālajā konstruktīvismā, kura attīstību lielā mērā ietekmējis Ž. Piažē, kurš 
runāja par mācīšanās procesa konstruktīvo dabu, uzsverot, ka cilvēks veido 
savas zināšanas. Ž. Piažē teorijas pamatā ir sakarība starp darbību un domāšanu, 
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kur darbošanās ar priekšmetiem producē atziņas un jaunas darbības iespējas uz 
veidojošos domāšanas struktūru pamata (Пиаже, 1994). 

Viena no speciālās psiholoģijas pamatkoncepcijām ir „atziņa par cilvēka 
apziņas un darbības vienotību” (Liepiņa, 2008, 307, Арсеньев, 1993), tāpēc 
svarīgi ir respektēt skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT iespējas un 
piedāvāt aktīvu vidi, kur atrodas piemērots materiāls, kas rosinātu interesi par 
darbošanos, t.i., kļūst par motīvu, lai veidotos atbilstība starp bērnam 
piedāvātajām iespējām un viņa vajadzībām.  

Pamatojoties uz praktiskās darbības teoriju attīstību un to izmantošanu 
pedagoģiskajā praksē definēta praktiskā darbības struktūra  skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT. Tā ir iepriekšējā darbības pieredzē apgūto darbību 
kopums, kur 

 sākotnēji tiek apmierinātas skolēna personīgās vajadzības, 
 skolēns top par dažādu darbības veidu un formu subjektu, 
 notiek jaunu motīvu veidošanās,  
 tiek nodrošināts emocionāls pārdzīvojums, 
 veidojas attieksme pret darbības mērķi un procesu, 
 tiek vadīta skolēna praktiskā darbība. 
Praktiskā darbībā skolēni ar vidēji smagiem un smagiem GAT ar 

pieaugušā nepieciešamo atbalstu tiek virzīti uz apzināti izvēlētu mērķi, tādējādi 
tā kļūst par skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT maksimāli iespējamās 
neatkarīgas dzīves sastāvdaļu.  

Tas pamato Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta izvēli 
speciālajā internātpamatskolā, kura ietvaros tiek paredzēts sistematizēt zināšanas 
par praktisko darbību, attīstīt prasmi veikt darbību un veidot attieksmi 
darbojoties, jo speciālajā internātpamatskolā mācību priekšmets Mājturība un 
tehnoloģijas caurvij skolēna ar vidēji smagiem un smagiem GAT dzīvesdarbību. 
Šajā mācību priekšmetā skolēns var papildināt ģimenē gūto pieredzi. Vienlaicīgi 
šis ir īpaši nozīmīgs posms šo cilvēku dzīvē, jo notiek tādu zināšanu, prasmju un 
attieksmju apguve, kuras skolēns ar vidēji smagiem un smagiem GAT nevar 
apgūt tikai ģimenē. 

Analizējot izglītības procesa organizāciju skolēniem ar vidēji smagiem un 
smagiem GAT (Freimanis, 2007; Liepiņa, 2008; Metodiskie ieteikumi 
izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem; MK noteikumi Nr. 1027, 2006; Speciālās pamatizglītības 
programmas izglītojamiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem paraugs, 2009), var secināt, ka pamatizglītības programmu 
galvenos mērķus un uzdevumus, pamatizglītības obligāto saturu, izglītojamo 
iegūtās pamatizglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, kā arī 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartus – mācību priekšmetu galvenos 
mērķus un uzdevumus, mācību priekšmetu obligāto saturu, pamatprasības 
attiecībā uz mācību priekšmetu apguvi, mācību sasniegumu vērtēšanas formas 
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un metodiskos paņēmienus nosaka Valsts pamatizglītības standarts, bet 
speciālajās izglītības programmās izglītības iestāde Valsts pamatizglītības 
standartos minētās prasības īsteno atbilstoši izglītojamā attīstības traucējuma 
veidam, viņa spējām un veselības stāvoklim – individuālo pieeju veic saistībā ar 
konkrētu skolēnu, pamatojoties uz metodiskajiem ieteikumiem izglītojamajiem ar 
smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kas ir izstrādāti 
latviešu valodā, matemātikā, ritmikā un mūzikā, bet, diemžēl, nav izstrādāti 
mācību priekšmetā Mājturība un tehnoloģijas (Metodiskie ieteikumi 
izglītojamajiem ar smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem). 

Praktiskās darbības veidošana skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem 
GAT pedagoģiskajā procesā speciālajā internātpamatskolā sākotnēji notiek 
mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas temata Mājturība ietvaros, kur 
tiek apgūti uzdevumi, kas ir iepriekšējā pieredzē apgūto tuvāko un nozīmīgo 
darbību kopums, pēc tam pakāpeniski paplašinot šo skolēnu intereses, kas dod 
iespēju apzināties viņam savas intereses, vajadzības un mērķus, lai tos realizētu 
tālāk dzīvē, izvirzot pieņēmumu, ka tā ietvaros tiek nodrošināta iespēja 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT praktiskās darbības pieredzes 
veidošanai speciālajā internātpamatskolā. 

Otrajā daļā „Praktiskās darbības pieredzes veidošanās skolēniem ar 
vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem” teorētiski 
aplūkota praktiskās darbības pieredzes veidošanās skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT, analizētas gan filozofu, gan pedagogu, gan speciālo 
pedagogu un psihologu atziņas, definēta praktiskās darbības pieredzes 
veidošanās būtība skolēniem ar GAT. 

2.1. nodaļā „Praktiskās darbības pieredzes veidošanās teorētiskajās 
pamatnostādnēs” analizētas filozofu, pedagogu, speciālo pedagogu un 
psihologu atziņas par praktiskās darbības pieredzes veidošanos un veidota 
sasaiste ar praktiskās darbības pieredzes veidošanos skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT (Bēkons. 1989; Dewey, 1974; Grifin, Holford, 
Jarvis, 2003; Honey and Mumford, 1992; Koķe, 2003; Kolb, 1984; Komenskis, 
1992; Liepiņa, 2008; Loks, 1977; Piažē, 2002; Rogers, 1994; Špona, 2001; 
Vedins, 2008; Žogla, 2001; Выготский, 2005; Рубинштейн, 1986 u.c.). 
Pētījumā izmantotā teorija pamato, ka praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
procesā būtiska nozīme ir skolotāju un vecāku sadarbībai, kas virzīta uz skolēna 
praktiski konkrētā mērķa apzināšanu, balstoties uz šī skolēna iepriekš apgūtās 
pieredzes aktualizēšanu. 

Veiktā teorētisko atziņu analīze ļāva:  
 izvirzīt praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritērijus 

skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT: 
o zināšanas par praktisko darbību, 
o prasme veikt darbību un  
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o attieksme, praktiski darbojoties; 
 definēt praktiskās darbības pieredzes būtību: „Praktiskās darbības 

pieredze skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT sastāv no 
vairākām secīgām pieredzes fāzēm, kas nodrošina skolēna ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT sākotnējā individuālā motīva izpildi, 
kura rezultātā notiek jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju 
aktualizācija. Praktiskās darbības pieredze ir skolēna ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT ikdienas dzīves daļa, un tās struktūrā ir 
trīs fāzes: aktualizācijas, izmēģinājuma un izvērtēšanas” (skat. 
1. attēlu).  

 
1. att. Praktiskās darbības pieredzes veidošanās struktūra (Prudņikova) 

 
Aktualizācijas fāzē (zemākā pakāpe) tiek noteikts skolēna praktiskās 

darbības sākotnējais līmenis, tad seko izmēģinājumu fāze (vidējā pakāpe), kad 
notiek praktiskās darbības procesa vērošana, izmēģināšana, pārdomāšana un 
koriģēšana.  

Nākamā ir izvērtēšanas fāze (augstākā pakāpe), kad tiek izvērtētas 
zināšanas, prasmes un attieksmes, lai atrastu tām lietojumu jaunā darbībā. 
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Veiktā teorētisko atziņu analīze ļāva:  
izvirzīt praktiskā darbībā mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas temata 
Mājturība trīs rādītājus katrā praktiskās darbības pieredzes veidošanās fāzē 
(aktualizācijas, izmēģinājumu, izvērtēšanas): 

o izpratne par aprīkojumu, iekārtojumu, uzturu Mājturībā;  
o uzkopšanas darbu, ēdienu gatavošanas prasmes Mājturībā;  
o apzināts personīgi nozīmīgs praktiskās darbības motīvs Mājturībā. 

2.2. nodaļā „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem praktiskās darbības pieredze un tās veidošanās specifika” 
apskatīta dažādu faktoru ietekme praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
procesā skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT sabiedrības un 
sabiedrības kultūras kontekstā (Frank, 1972; Lieģeniece, 1999; McClelland, 
1985 Запорожeц, 1986; Платонов, 1982; Рубинштейн, 1973). 

Vides noteicošo lomu skolēna ar vidēji smagiem un smagiem GAT 
pieredzes veidošanā apliecina U. Bronfenbrennera cilvēka attīstības modelis, jo 
teorētiski tiek aprakstīts kā dažādās sociālās vides ietekmē bērna attīstību 
(Bronfenbrenner, 1979). Mijdarbības principu autores pieejā veido šādi 
elementi, kas nosaka skolēna ar vidēji smagiem un smagiem GAT speciālām 
vajadzībām atbilstošu vidi, kur praktiskā darbībā veidojas vajadzība pēc 
attiecībām: 

1. pieaugušais un pieaugušais; 
2. skolēns un pieaugušais; 
3. skolēns un skolēns. 
Skolas pedagoģiskā procesa individualizācijas analīze (Bethere, 2007; 

Dēķens, 1919; Karule, 1977; Maslo, 1995 u.c.) ļauj secināt, ka praktiskās 
darbības pieredzes veidošanās procesā skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem 
GAT individualizētu pieeju skolotājs var īstenot tad, ja mērķtiecīgi iepazīst 
savus skolēnus, viņu speciālās vajadzības, seko individuālajai attīstībai, sniedzot 
iespēju katram skolēnam pašrealizēties.  

Praktiskās darbības pieredzes veidošanā tiek noteiktas rotaļas 
priekšrocības (Černova, 2011; Dzintere, Stangaine, 2005; Montessori, 2010; 
Аникеева, 1987; Выготский, 1966; Слепович, 1990; Эльконин, 1989 u.c.), jo 
skolēni ar vidēji smagiem un smagiem GAT ir skolas vecumā, bet savā attīstībā 
līdzinās pirmskolas vecuma bērniem, tāpēc rotaļa ir viens no galvenajiem 
darbības veidiem vēl skolas vecumā, kas uztur pozitīvu emocionālu 
pārdzīvojumu (skat. 2. attēlu).  
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2. att. Praktiskās darbības pieredzes veidošanās process rotaļā (Prudņikova) 

 
Rotaļā tiek aktualizēta bērna iekšējā pozīcija būt vajadzīgam, darbībā 

veidojas mērķis un process kļūst saistošs, bet rezultāts reāli sasniedzams. Tā 
sadarbībā ar pieaugušo veidojas bērna pieredze, kas ir pamatā turpmākām 
darbībām. 

2.3. nodaļā „Praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeļa būtība” 
atklāta izveidotā praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeļa būtība 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT, kas balstīts humānpedagoģijā 
un īstenots konstruktīvisma pieejā. 

Centrā izvirzīts skolēns ar vidēji smagiem un smagiem GAT, atbilstoši 
viņa speciālajām vajadzībām, spējām un iespējām tiek nodrošināta iesaistīšanās 
individuāli apzinātās daudzpakāpju aktivitātēs, kas pilnveido viņa praktiskās 
darbības pieredzi. Pieaugušajiem sadarbojoties, kas ir divu vai vairāku cilvēku 
darbs uz kopīgu mērķi, saskaņotiem mērķa sasniegšanas līdzekļiem, tuvinātiem 
novērtējumiem (Špona 2001), tiek izvirzīta nepieciešamība noteikt tās zināšanas, 
prasmes un attieksmes, ko katrs skolēns ar vidēji smagiem un smagiem GAT var 
izpildīt bez pieaugušā palīdzības un paplašināt skolēna pieredzi ar vēl nezināmo, 
ko šie skolēni var realizēt ar pieaugušā palīdzību. Analizējot sadarbību skolēns – 
skolēns vērā tiek ņemts tas, ka skolēna ar vidēji smagiem un smagiem GAT 
intelekts funkcionē savādāk un daudziem no viņiem ir raksturīga savdabīga, 
pasīva saskarsme (Friend, 2005; Liepiņa, 2008; Пинский, 1985), tāpēc tikai 
pieaugušā ietekmē tiek veidotas noturīgākas attiecības starp skolēniem. 
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Skolēnam tiek nodrošināta individuālā pieeja, atrodot piemērotas grūtības 
pakāpes vingrinājumus katrā no trim praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
fāzēm (aktualizācijas, izmēģinājumu un izvērtēšanas), respektējot Ļ. Vigotska 
atziņu par attīstošo pieeju (Выготский, 1991), prasmīgi izmantojot rotaļu 
darbību (Слепович, 1990), kas tiek pamatota ar šī skolēna hronoloģiskā vecuma 
neatbilstību vispārpieņemtajam attīstības līmenim (Liepiņa, 2008), tāpēc uztur 
pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu. Modeļa būtība ir, paplašinot skolēna ar 
vidēji smagiem un smagiem GAT esošo praktiskās darbības pieredzi ar vēl 
nezināmo, padarīt to noderīgu, jo tiek atrasts lietojums jaunā darbībā.  

Praktiskās darbības pieredzes veidošanos nosaka konkrēti apstākļi, 
tā ir atkarīga no skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT speciālajām 
vajadzībām atbilstošas iekšējās vides, ārējas vides un visaptverošās vides, 
kuras ietekmē laiks un tā ir uzlūkojama kā modelis (skat. 3. attēlu). 

 

 
3. att. Praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis skolēniem ar vidēji 

smagiem un smagiem GAT (Prudņikova) 
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Praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis nodrošina skolēnu ar 
vidēji smagiem un smagiem GAT iesaistīšanos individuāli apzinātās 
daudzpakāpju aktivitātēs, kas pilnveido skolēnu praktiskās darbības pieredzi.  

2.4. nodaļā „Kritēriji un rādītāji skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
dinamikas izvērtēšanai” tiek aktualizēts, ka praktiskās darbības pieredzes 
veidošanās process tika vērots, analizēts un vērtēts mācību priekšmeta Mājturība 
un tehnoloģijas tematā Mājturība pēc izstrādātajiem praktiskās darbības 
pieredzes veidošanās kritērijiem un rādītājiem, pamatojoties uz praktiskās 
darbības pieredzes veidošanās teorētisko pamatnostādņu analīzi (skat. 1. tabulu).  

1. tabulā parādīti apkopotie praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
kritēriji, rādītāji un līmeņi aktualizācijas fāzē (tie ir vienādi visās praktiskās 
darbības pieredzes veidošanās fāzēs: aktualizācijas, izmēģinājumu, izvērtēšanas) 
ļauj noteikt skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT pieredzes veidošanās 
dinamiku praktiskā darbībā un izvērtēt praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
modeļa darbības efektivitāti. 

Katrai no trim praktiskās darbības pieredzes veidošanās fāzēm 
(aktualizācijas, izmēģinājumu, izvērtēšanas) ir raksturīgi skolēna jaunieguvumi: 

1. aktualizācijas fāzē – skolēns iegūst izpratni par galvenajiem 
paraugiem, pēc tam to variantiem caur dažādām sajūtām, ko 
nodrošina kāda fiziska kairinātāja spilgta iedarbība, pēc principa 
„no vienkāršākā uz sarežģītāko”. Tas veicina sajūtu, kas ir saikne 
starp apziņu un ārējo realitāti (Loks, 1977), trenēšanu, uz kuru 
pamata apziņā veidojas sarežģītākas īstenības atspoguļošanas 
formas – uztvere, domāšana u.c., gūst prasmi veikt uzdevumus ar 
galvenajiem paraugiem, pēc tam ar to variantiem, pauž savu 
attieksmi – ir priecīgs, nomierinās u.c.; 

2. izmēģinājumu fāzē – skolēns iegūst izpratni par praktiskām 
darbībām, kas raksturīgas cilvēka ikdienai, kur mācās caur 
novērošanu, imitēšanu un patstāvīgu darbību, strādājot individuālā 
darba tempā un ritmā. Skolēns apgūst pašapkalpošanās, uzkopšanas 
darbu u.c. prasmes, pats piedalās sev nozīmīgā praktiskā darbībā, 
lai varētu pieņemt un atzīt par patiesu kādu saturu, apzinās 
personīgi nozīmīgu darbības motīvu; 

3. izvērtēšanas fāzē – skolēns paplašina praktiskās darbības pieredzi ar 
vingrinājumu variantu palīdzību, iegūst pilnīgāku pieredzi, jo 
darbība tiek organizēta sociālā vidē, apgūst prasmi sevi nodarbināt, 
paust attieksmi pret darbības rezultātiem, izjūt saskarsmes 
nepieciešamību, tieksmi uz sadarbību, draudzību ar citiem 
cilvēkiem. 
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1. tabula 
Praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritēriji, rādītāji un to līmeņi 

(Prudņikova). 
 

 
Trešajā daļā „Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem praktiskās darbības pieredzes modeļa ieviešana un rezultāti” 
dots praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeļa ieviešanas apraksts Rīgas 
x speciālajā internātpamatskolā, aprakstīta līdzdalības darbības pētījuma 
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Apzināts 
personīgi 
nozīmīgs 

praktiskās 
darbības 
motīvs 

Mājturībā 

Interese par 
praktisko 
darbību 
minimāla, 
darbojas 
tikai kopā 
ar skolotāju.
 

Praktiskā 
darbībā 
iesaistās ar 
piepūli. 
Nepiecieša-
ma 
skolotāja 
klātbūtne. 

Nepietiekams 
patstāvīgs 
darbs. 
Nepieciešams 
atbalsts un 
skolotāja 
palīdzība. 

Sistemātisks 
darbs. 
Praktiski 
darbojas ar 
daļēju 
skolotāja 
atbalstu. 

Praktiski 
darbojas 
patstāvīgi, 
aktīvi 
piedalās 
praktiskā 
darbībā. 
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organizācija, veikta izvirzītās hipotēzes pārbaude, izvēlētas un pamatotas 
pētījuma metodes. Pētījuma gaitā iegūtie dati apkopoti, izvērtēti un izdarīti 
secinājumi. 

3.1. nodaļā „Praktiskās darbības pieredzes veidošanās modeļa ieviešana 
Rīgas x speciālajā internātpamatskolā” tika aplūkota mācību priekšmeta 
Mājturība un tehnoloģijas ietvaros. Praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT notiek trīs fāzēs: aktualizācijas 
fāzē, izmēģinājumu fāzē un izvērtēšanas fāzē, ievērojot principu „no 
vienkāršākā uz sarežģītāko”, kas izskaidro kvantitatīvo datu ieguves koncepciju. 
Tas saskan arī ar Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar 
smagiem GAT vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem paraugu 
(programmas kods 21015911), kur izglītības saturā ir noteikts, ka individuālā 
plāna izstrāde, īstenošana un izvērtēšana ir komandas darbs, kas prasa 
speciālistu un izglītojamā vecāku (likumīgo pārstāvju) regulāru sadarbību, tāpēc 
vērtējumu veic: 

 skolotājs; 
 otrais skolotājs (skolotāja palīgs); 
 skolēna vecāks (skat. 2. tabulu). 
 

2. tabula 
Pētījuma datu vākšanas koncepcija (Prudņikova) 
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Skolotājs 
 

O Z O O Z O O Z O 

Otrais 
skolotājs 
 

O Z O O Z O O Z O 

Skolēna 
vecāks 
 

O Z O O Z O O Z O 

 
O – laiks, kad veikts vērtējums; 
Z – starpposms, kad veikta praktiskās darbības pieredzes attīstoša darbība 

skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT. 
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Praktiskās darbības pieredzes līmeņu noteikšana tiek veikta 2006. gada 
septembrī un 2007. gada maijā, 2008. gada septembrī un 2009. gada maijā, 
2010. gada septembrī un 2011. gada maijā.  

 
Pētījums veikts, izmantojot līdzdalības darbības pētījuma metodi 

(Elden, Levin, 1991; Whyte, 1991), jo tas fokusējas uz skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT praktiskās darbības pieredzes veidošanu speciālajā 
internātpamatskolā, kur process attīstās spirāļveidīgi, kas norāda uz nepārtrauktu 
prakses uzlabošanu un personīgo un profesionālo zināšanu attīstību (Mārtinsone 
(sast.), 2011; Zuber – Skerrit, 1995;). Pētījuma veicējs un pētījuma dalībnieki 
ilgstoši sadarbojas pētījuma laikā, to nosaka nepieciešamība atrisināt praktiskas 
dabas problēmas. Līdzdalības darbības pētījumā (participatory action 
research) jau sākotnēji tiek iesaistīti tādi praktiķi kā otrais skolotājs (skolotāja 
palīgs), eksperti no Projekta „The European Food Passport Project” (Comenius) 
sadarbības skolām kā sadarbības partneri, kas ir svarīgi lēmumu pieņemšanā 
(Whyte, 1991). Līdzdalības darbības pētījums rit vairākus gadus, tāpēc ir 
iespējams izsekot praktiskās darbības pieredzei veidošanās procesam, kas ir 
īpaši svarīgi skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT, jo darba rezultāti 
atklājas ļoti lēni. 

Pētījuma zinātnisko nozīmi (research rigour) raksturo: 
o noturīgums (reliability); 
o pamatotība (validity); 
o objektīvisms (objectivity) (Martinsone (sast.), 2011). 
Datu vākšanas metodes kvalitāti vispirms jau raksturo šīs metodes spēja 

izmērīt tieši to parādību, kuru paredzēts novērtēt. Pētījuma ārējo validitāti, kas 
raksturo, cik lielā mērā iegūtos rezultātus var pārnest vai vispārināt uz citiem 
pētījuma objektiem vai dalībniekiem un pētījuma apstākļiem, nodrošina 
pētījuma veikšana reālajā dzīvē, skolā, visiem skolēniem vienā klasē. Savukārt 
pētījuma iekšējai validitātei, kura nosaka, cik pamatoti ir pētījumā izdarītie 
secinājumi, nozīmīgi ir skaitliskie dati, aptauja kā datu ieguves metode un 
statistiska hipotēžu pārbaude. Iegūto rezultātu ticamības pakāpe tieši ietekmē 
secinājumu objektivitāti, to atbilstību pētījuma mērķim, saturīgumu un lietderību 
(Geske, Grīnfelds, 2006). Tas nozīmē, ka ticamību (arī metodes kvalitāti) nosaka 
to pierādījumu dažādība un daudzums, kas apstiprina uz savākto datu pamata 
izdarītos secinājumus. Pētījuma objektīvisms tiek nodrošināts ar visu iegūto dati 
atspoguļošanu pētījumā, ne tikai to, kas ir pieņemami pētniekam, kas noved pie 
secinājumiem. Datu analīzē izmantota datu triangulācija, kad kvantitatīvie dati 
iegūti no trim dažādiem skatu punktiem: skolēna vecāka, skolotāja un otrā 
skolotāja viedokļa, kuras interpretē ar kvalitatīvajā pētījumā iegūtajiem 
rezultātiem. Pētījuma kvalitatīvie dati iegūti, izmantojot vairākus avotus – 
dokumentu izpēti, bērnu veikto darbu rezultātu izpēti un analīzi, individuālas 
sarunas, kas vieglāk ļauj izprast teorijas loģiskos pamatus. 
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Līdzdalības darbības pētījumā izmantotas:  
I. Datu ieguves metodes:  

 dokumentu izpēte ar mērķi raksturot skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT veselības stāvokli pašreizējā 
posmā, intelektuālo attīstību, personības veidošanās īpatnības, 
mācību un audzināšanas darba īpatnības, darbības īpatnības, 
IQ; 

 pedagoģiskā procesa novērošanas metode ar mērķi aizpildīt 
novērojumu kartes, ko autore sastādījusi atbilstoši 
vingrinājumiem, sastādīt un izvērtēt individuālo izglītības 
plānu; 

 ekspertvērtējuma metode ar mērķi iegūt atzinumu par 
izstrādātiem uzdevumiem mācību priekšmeta "Mājturība un 
tehnoloģijas" tematā Mājturība skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT speciālajā internātpamatskolā C līmeņa 
klasēs; 

 bērnu veikto darbu rezultātu izpēte un analīze ar mērķi 
noskaidrot praktiskās darbības pieredzes veidošanās līmeni; 

 individuālas sarunas ar mērķi sastādīt un izvērtēt individuālo 
izglītības plānu;  

 vērtējums katras pētījuma fāzes sākumā un beigās, lai 
noskaidrotu praktiskās darbības pieredzes līmeni; 

 personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija ar mērķi 
nepārtraukti uzlabot praksi, papildināt un pilnveidot konkrētās 
problēmas risināšanai izvirzīto teorētisko pamatojumu; 

 aptauja (vecāku), lai veiktu situācijas analīzi saistībā ar 
pedagoģiskā procesa nodrošinājumu Rīgas x speciālajā 
internātpamatskolā.  

II. Datu analīzes metodes 
 lietojot statistisko programmu SPSS 17 (Statistical Package for 

Social Science) un izmantojot šādas metodes: 
o Šķērstabulu metode (Crosstabs), lai iegūtu informāciju 

par pētāmo kopu; 
o Hī – kvadrāta (χ2) tests (Chi – Square), lai salīdzinātu 

divu savstarpēji neatkarīgu izlašu proporciju pa 
kategorijām atšķirību būtiskumu; 

o Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze, lai noteiktu 
statistiski nozīmīgas izmaiņas starp divām pazīmēm;  

o Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze, lai noteiktu 
statistiski nozīmīgas izmaiņas starp trim pazīmēm; 

o Spīrmena rangu korelācijas analīze ekspertu vienprātības 
noteikšanai;  
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o Pīrsona korelācijas analīze (Lasmanis, 1999, 2002, 2003). 
 informācijas analīze un rezultātu sakarību noteikšana. 

 
3.2. nodaļā „Iegūto rezultātu analīze un interpretācija praktiskās 

darbības pieredzes veidošanās novērtēšana” aprakstīta līdzdalības darbības 
pētījuma gaita: 

 
Pētījuma 1. posms: 2006. gada septembris – 2007. gada maijs 
Pirmajā posmā tika uzsākta teorētisko avotu atlase un analīze, apzināta un 

precizēta pētījuma problēma. Pētījuma veikšanai izmantota līdzdalības darbības 
pētījuma metode ar kvalitatīvo un kvantitatīvo datu izvērtējumu. Speciālo 
vajadzību izvērtēšanā veikta kvalitatīva izpēte, izmantojot skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT personu lietu izpēti (skolēna pārbaudes kartē dotie 
slēdzieni, pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens, anamnēzes datu izpēte 
u.c.), novērošana, veikto darbu rezultātu izpēte, sarunas ar vecākiem (Kroplijs, 
Raščevska, 2004). Pētījumā apkopoti iesaistīto visu piecu arodiemaņu klases 
2. mācību gada skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT raksturojumi, kur 
sniegts katra skolēna: 

 veselības stāvokļa raksturojums pašreizējā posmā; 
 intelektuālās attīstības raksturojums; 
 personības veidošanās īpatnības; 
 mācību un audzināšanas darba īpatnības; 
 darbības īpatnības; 
 IQ. 
Balstoties uz pētījuma datu vākšanas izveidoto shēmu (skat. 2. tabulu) 

veikta kvantitatīvo datu ieguve un apstrāde. Balstoties uz izveidotajiem skolēnu 
ar vidēji smagiem un smagiem GAT praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
kritērijiem un rādītājiem, apkopoti skolotāja vērtējumi, otrā skolotāja vērtējumi 
un vecāku vērtējumi. Veikta kvantitatīvā datu apstrāde (Geske, Grīnfelds, 2006, 
2008), lietojot statistisko programmu SPSS 17. 

Izmantotas sekojošas metodes:  
Šķērstabulu metode (Crosstabs), lai iegūtu informāciju par pētāmo 

kopu; 
Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze, lai noteiktu statistiski 

nozīmīgas izmaiņas starp divām pazīmēm: starp sākuma vērtējumu 
aktualizācijas fāzē un 1. vērtējumu aktualizācijas fāzē.  

Iegūti šādi rezultāti, analizējot skolēnu vecāku, skolotāja, otrā skolotāja 
vērtējumu sakarības: 

1. skolēna vecāka vērtējumā pastāv būtiskas (p≤ 0,05) vai maksimāli 
būtiskas (p≤ 0,001) izmaiņas starp diviem pētījuma posmiem 
(sākuma vērtējuma līmeni aktualizācijas fāzē un 1. vērtējuma 
līmeņiem aktualizācijas fāzē) aktualizācijas fāzē par: 
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sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.046; 
prasmi veikt darbību – p = 0,038; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,000; 

2. skolotāja vērtējumā pastāv būtiskas (p≤ 0,05) izmaiņas starp 
diviem pētījuma posmiem (sākuma vērtējuma līmeni aktualizācijas 
fāzē un 1. vērtējuma līmeņiem aktualizācijas fāzē) aktualizācijas 
fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.038; 
prasmi veikt darbību – p = 0,050; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,046; 

3. otrā skolotāja vērtējumā pastāv būtiskas (p≤ 0,05) izmaiņas starp 
diviem pētījuma posmiem (sākuma vērtējuma līmeni aktualizācijas 
fāzē un 1. vērtējuma līmeņiem aktualizācijas fāzē) aktualizācijas 
fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.050; 
prasmi veikt darbību – p = 0,038; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,050. 

 
Pētījuma 2. posms: 2008. gada septembris – 2009. gada maijs  
Otrajā posmā tiek turpināta literatūras un dokumentu analīze. Tiek vākti 

empīriskie dati – aptaujāti 94 šīs skolas skolēnu vecāki. Anketēšanas mērķis: 
balstoties uz skolēnu ar GAT vecāku anketēšanu, veikt situācijas analīzi saistībā 
ar izglītības procesa nodrošinājumu Rīgas x speciālajā internātpamatskolā. Par 
pamatu ņemta izglītības sistēmā tradicionālā izvērtēšana, ko veic neatkarīga 
akreditācijas komisija, novērtējot izglītības iestādes darba kvalitāti, izpētot visus 
skolas darba virzienus. Balstoties uz izveidotajiem skolēnu ar vidēji smagiem un 
smagiem GAT praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritērijiem un 
rādītājiem, apkopoti skolotāja vērtējumi, otrā skolotāja vērtējumi un vecāku 
vērtējumi. Veikta kvantitatīvā datu apstrāde (Geske, Grīnfelds, 2006, 2008), 
lietojot statistisko programmu SPSS 17. 

Otrajā posmā veikts ekspertvērtējums, izmantojot ekspertatzinumu 
metodi, kuras lietošana dod objektīvu, ticamu ieskatu par pētāmo parādību, lai 
iegūtu atzinumu par izstrādātiem uzdevumiem mācību priekšmeta "Mājturība un 
tehnoloģijas" tematā Mājturība skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT 
speciālajā internātpamatskolā C līmeņa klasēs.  

Izmantotas sekojošas metodes:  
Šķērstabulu metode (Crosstabs), lai iegūtu informāciju par pētāmo 

kopu; 
Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze, lai noteiktu statistiski 

nozīmīgas izmaiņas starp divām pazīmēm: starp sākuma vērtējuma līmeņiem 
izmēģinājumu fāzē un 2. vērtējuma līmeņiem izmēģinājumu fāzē.  
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Iegūti šādi rezultāti, analizējot skolēnu vecāku, skolotāja, otrā skolotāja 
vērtējumu sakarības: 

4. skolēna vecāka vērtējumā nepastāv būtiskas (p> 0,05), pastāv 
būtiskas (p≤ 0,05) vai ļoti būtiskas (p≤ 0,01) izmaiņas starp diviem 
pētījuma posmiem (sākuma vērtējuma līmeni izmēģinājumu fāzē un 
2. vērtējuma līmeņiem izmēģinājumu fāzē) izmēģinājumu fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.015; 
prasmi veikt darbību – p = 0,079; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,006; 

5. skolotāja vērtējumā pastāv būtiskas (p≤ 0,05) vai maksimāli 
būtiskas (p≤ 0,001) izmaiņas starp diviem pētījuma posmiem 
(sākuma vērtējuma līmeni izmēģinājumu fāzē un 2. vērtējuma 
līmeņiem izmēģinājumu fāzē) izmēģinājumu fāzē par līmeņiem par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.027; 
prasmi veikt darbību – p = 0,026; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,000; 

6. otrā skolotāja vērtējumā pastāv būtiskas (p≤ 0,05) izmaiņas starp 
diviem pētījuma posmiem (sākuma vērtējuma līmeni izmēģinājumu 
fāzē un 2. vērtējuma līmeņiem izmēģinājumu fāzē) izmēģinājumu 
fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.021; 
prasmi veikt darbību – p = 0,026; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,026. 

 
Spīrmena rangu korelācijas analīze izmantota ekspertu vienprātības 

noteikšanai. Ekspertu vērtējumu vidējie rangi (vidējais rangs, t.i., vidējā vieta 
vērtējumu pieaugošā kārtībā sakārtotā rindā) par SVID analīzi kopumā ir 
robežās no 3,00 līdz 3,92, t.i., diezgan līdzīgi un ekspertu vērtējums ir pozitīvs. 
Ekspertu vērtējuma neparametriskā statistika SVID analīzei kopumā ir statistiski 
ticama nozīmīguma līmenī p =0,037 (p ≤ 0,05, nozīmīguma līmenis jeb 
signifikance ir būtiska). Tātad var teikt, ka ekspertu atzinums par izstrādātiem 
uzdevumiem mācību priekšmeta Mājturība un tehnoloģijas tematā Mājturība 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT speciālajā internātpamatskolā C 
līmeņa klasēs kopumā statistiski ticami ir vienprātīgs, kas iedrošina realizēt 
izvirzītos uzdevumus (Fogiel, 1998, Lasmanis, 1999). 

 
Pētījuma 3. posms: 2010. gada septembris – 2011. gada maijs  
Pētījuma 3. posmā tiek vākti empīriskie dati – aptaujāti 75 šīs skolas 

skolēnu vecāki, lai veiktu situācijas analīzi saistībā ar izglītības procesa 
nodrošinājumu Rīgas x speciālajā internātpamatskolā pēc viena mācību gada. 
Balstoties uz izveidotajiem skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās kritērijiem un rādītājiem, apkopoti 
skolotāja vērtējumi, otrā skolotāja vērtējumi un vecāku vērtējumi. Veikta 
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kvantitatīvā datu apstrāde (Geske, Grīnfelds, 2006, 2008), lietojot statistisko 
programmu SPSS 17. 

Izmantotas sekojošas metodes:  
Šķērstabulu metode (Crosstabs), lai iegūtu informāciju par pētāmo 

kopu; 
Ar (Kendall's τB (tau-b) analīzes palīdzību noteikta praktiskās darbības 

pieredzes veidošanās dinamika, noskaidrojot statistiski nozīmīgas izmaiņas starp 
2 pazīmēm: starp sākuma vērtējuma līmeņiem izvērtējuma fāzē un 3. vērtējuma 
līmeņiem izvērtējuma fāzē. Iegūti šādi rezultāti, analizējot skolēnu vecāku, 
skolotāja, otrā skolotāja vērtējumu sakarības: 

7. skolēna vecāka vērtējumā nepastāv būtiskas (p > 0,05) vai pastāv 
būtiskas (p ≤ 0,05) izmaiņas starp diviem pētījuma posmiem 
(sākuma vērtējuma līmeni izvērtēšanas fāzē un 3. vērtējuma 
līmeņiem izvērtēšanas fāzē) izvērtēšanas fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.544; 
prasmi veikt darbību – p = 0,394; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,034; 

8. skolotāja vērtējumā nepastāv būtiskas (p > 0,05) vai pastāv 
būtiskas (p ≤ 0,05) izmaiņas starp diviem pētījuma posmiem 
(sākuma vērtējuma līmeni izvērtēšanas fāzē un 3. vērtējuma 
līmeņiem izvērtēšanas fāzē) izvērtēšanas fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.067; 
prasmi veikt darbību – p = 0,632; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,034; 

9. otrā skolotāja vērtējumā nepastāv būtiskas (p > 0,05) vai pastāv 
būtiskas (p ≤ 0,05) izmaiņas starp diviem pētījuma posmiem 
(sākuma vērtējuma līmeni izvērtēšanas fāzē un 3. vērtējuma 
līmeņiem izvērtēšanas fāzē) izvērtēšanas fāzē par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.067; 
prasmi veikt darbību – p = 0,056; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,013. 

 
Skolēnu vecāku, skolotāja un otrā skolotāja praktiskās darbības pieredzes 

veidošanās līmeņu izmaiņas aktualizācijas, izmēģinājumu un izvērtējuma fāzēs 
apkopotas promocijas darbā 3.9 tabulā (148 lpp). 

Kopumā visu respondentu vērtējumā: skolēna vecāks, skolotājs un otrais 
skolotājs praktiskās darbības pieredzes veidošanās rādītāju līmeņi pētījuma gaitā 
mainījušies ar pozitīvu dinamiku, kas liecina par pētījumā iesaistīto skolēnu ar 
vidēji smagiem un smagiem GAT praktiskās darbības pieredzes izaugsmi. 

Pētījuma 3. posmā izmantotas sekojošas metodes:  
Šķērstabulu metode (Crosstabs), lai iegūtu informāciju par pētāmo 

kopu; 
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Kendall's τB (tau-b) korelācijas analīze, lai noteiktu statistiski 
nozīmīgas izmaiņas starp trim pazīmēm: starp 1. posmu (sākuma vērtējumu 
līmeņiem aktualizācijas fāzē), 2 posmu (sākuma vērtējuma līmeņiem 
izmēģinājumu fāzē) un 3 posmu (sākuma vērtējuma līmeņiem izvērtēšanas 
fāzē). 

Iegūti šādi rezultāti, analizējot skolēnu vecāku, skolotāja, otrā skolotāja 
vērtējumu sakarības: 

10. skolēna vecāka vērtējumā pastāv maksimāli būtiskas (p ≤ 0,001) 
izmaiņas starp trim pētījuma posmiem skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.000; 
prasmi veikt darbību – p = 0,000; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,000; 

11. skolotāja vērtējumā pastāv maksimāli būtiskas (p ≤ 0,001) 
izmaiņas starp trim pētījuma posmiem skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.000; 
prasmi veikt darbību – p = 0,000; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,000; 

12. otrā skolotāja vērtējumā pastāv maksimāli būtiskas (p ≤ 0,001) 
izmaiņas starp trim pētījuma posmiem skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību – p = 0.000; 
prasmi veikt darbību – p = 0,000; 
attieksmi, praktiski darbojoties – p = 0,000. 

Līdz ar to VISU RESPONDENTU VĒRTĒJUMS: 
pastāv maksimāli būtiskas (p≤ 0,001) izmaiņas VISU RESPONDENTU 

VĒRTĒJUMĀ par: 
sistematizētām zināšanām par praktisko darbību,  
prasmi veikt darbību,  
attieksmi, praktiski darbojoties, skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem 

GAT pētījuma sākumā (1. posms), vidū (2. posms) un beigās (3. posms) 
(signifikance ir zem 0,05).  

Veiktie korelācijas koeficientu aprēķini (Kendall's τB (tau-b) metode), 
apstiprina, ka pēc intensīvas, pārdomātas un refleksīvas praktiskās 
darbības mācību priekšmeta Mājturības un tehnoloģijas tematā Mājturība 
mācību stundās parādās maksimāli būtiskas izmaiņas visos mērījumos. 
Pastāv maksimāli būtiskas izmaiņas, kas apstiprina pētījuma hipotēzi. 

Labākai uzskatāmībai un pētījuma rezultātu vizuālai uztverei tiek 
izmantoti apjoma attēli (Vorobjovs, 2002), kur vērojamas vērtējuma izmaiņas 
skolēnu vecāku, skolotāja un otrā skolotāja vērtējumā starp 1. posmu (sākuma 
vērtējumu līmeņiem aktualizācijas fāzē), 2 posmu (sākuma vērtējuma līmeņiem 
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izmēģinājumu fāzē) un 3 posmu (sākuma vērtējuma līmeņiem izvērtēšanas fāzē) 
skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT, vērtējot: 

o zināšanas par praktisko darbību, 
o prasmi veikt darbību, 
o attieksmi, praktiski darbojoties,  
kas katram skolēnam (piemērā skolēna Elīze (vārds mainīts)) atsevišķi 

parādīts ievietotajās diagrammās (skat. 4. attēlu). 
 

 
 

4. att. Skolēna (Elīze) praktiskās darbības pieredzes veidošanās līmeņi 
skolēna vecāka, skolotāja un otrā skolotāja vērtējumā 

 
Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pastāv būtiska vai maksimāli būtiska 

atšķirība:  
 aktualizācijas fāzē pētījuma posma sākumā un beigās. Tas nozīmē, 

ka visu respondentu vērtējumā: skolēna vecāks, skolotājs un otrais 
skolotājs rādītāji pētījuma gaitā mainījušies ar pozitīvu dinamiku, 
kas liecina par praktiskās darbības pieredzes izaugsmi; 

 izmēģinājumu fāzē pētījuma posma sākumā un beigās divu 
respondentu: skolotāja un otrais skolotāja vērtējumā. Tas nozīmē, 
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ka divu respondentu vērtējumā: skolotāja un otrā skolotāja 
rādītājiem pētījuma gaitā ir pozitīva dinamika, kas liecina par 
praktiskās darbības pieredzes izaugsmi izmēģinājumu fāzē, bet 
viena respondenta: skolēna vecāka vērtējumā vienā no trim 
kritērijiem: prasme veikt darbību nepastāv būtiskas izmaiņas, ko var 
izskaidrot kā nesaskaņu starp ļoti svarīgo pieaugušā lomu un 
vecāku sagatavotību izmēģinājumu fāzē;  

 izvērtēšanas fāzē vienam kritērijam: attieksme, praktiski 
darbojoties, pētījuma posma sākumā un beigās. Tas nozīmē, ka visu 
respondentu vērtējumā: skolēna vecāks, skolotājs un otrais skolotājs 
rādītāji pētījuma gaitā mainījušies ar pozitīvu dinamiku, kas liecina 
par praktiskās darbības pieredzes izaugsmi izvērtēšanas fāzē 
vienam kritērijam: attieksme, praktiski darbojoties, bet pārējiem 
diviem kritērijiem nepastāv būtiska atšķirība, kas ļauj apgalvot, ka, 
lai, signifikance p tiktu uzskatīta par būtisku, sistematizējot 
zināšanas par praktisko darbību, veidotu prasmi darboties, ir 
nepieciešams ilgāks laiks. 

Galvenais pētījuma rezultāts, kas liecina par būtiskām izmaiņām ilgākā 
laika posmā: pastāv maksimāli būtiska atšķirība visos pētījuma posmos 
1. sākuma vērtējumā, 2 sākuma vērtējumā  un 3 sākuma vērtējumā, vērtējot 
zināšanas par praktisko darbību, prasmi darboties, attieksmi, praktiski 
darbojoties, skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT. Tas nozīmē, ka visu 
respondentu vērtējumā: skolēna vecāks, skolotājs un otrais skolotājs 
vērtējuma rādītāji pētījuma gaitā mainījušies ar pozitīvu dinamiku, kas 
liecina par praktiskās darbības pieredzes izaugsmi skolēniem ar vidēji 
smagiem un smagiem GAT.  

 
Pētījuma 3. posms: 2010. gada septembris – 2011. gada maijs  
Skolēnu vecāku aptaujas 2009./2010. māc. g. (piedalījās 94 skolēnu 

vecāki) un 2010./2011. māc. g. (piedalījās 74 skolēnu vecāki) iegūto datu 
aprakstošā statistika tika iegūta, izmantojot šķērstabulas (Crosstab), kas dod 
iespēju pārskatāmi tabulu veidā iegūt informāciju par pētāmo kopu: esošo 
[Count] informāciju par pētāmo kopu un informāciju par pētāmo kopu 
procentuāli (% of Total).  

Savukārt tabula Chi-Square Tests (Hī-kvadrāta metode) ar iegūtajiem 
rādītājiem Fisher's Exact Test (Fišera precīzais tests), uzrāda atšķirību 
būtiskuma līmeni (nozīmīguma līmeni jeb signifikanci). 

Pīrsona korelācijas analīze ļauj noskaidrot mijsakarības starp 
mainīgajiem, analizējot vecāku anketēšanas rezultātus. 

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka: 
 2010./2011. māc.g. lielākā daļa skolēnu vecāku piekrīt 

pieņēmumiem, ka skola nodrošina atbilstošu zināšanu līmeni, 
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mācību procesu organizē atbilstoši skolēnu spējām, ar izpratni 
izturas pret bērniem, skola ņem vērā bērna intereses, skola veicina 
draudzīgu savstarpējo attiecību veidošanu, un samazinājies ir to 
vecāku īpatsvars, kuri nepiekrīt; 

 2010./2011. māc.g. palielinājies respondentu skaits, kuriem ir 
labvēlīgi izveidojušās attiecības ar priekšmetu skolotājiem, ar 
skolas administrāciju, kur individuālās sarunās – diskusijās tiek 
noskaidrota bērna uzvedība, sekmes, panākumi. Vecāku sapulcēs 
viņi gribētu redzēt un dzirdēt skolēnu priekšnesumus, redzēt viņu 
darbu izstādes, dzirdēt citu speciālistu informāciju, klausīties 
pieaicinātus lektorus; 

 apstiprinās klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju un skolas 
administrācijas sadarbība ar skolēnu vecākiem. 

Secinājums:  
Kopumā visu respondentu vērtējumā: skolēna vecāks, skolotājs un otrais 

skolotājs vērtējuma rādītāji pētījuma gaitā mainījušies ar pozitīvu dinamiku, kas 
liecina par pētījumā iesaistīto skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem GAT 
praktiskās darbības pieredzes veidošanās izaugsmi;  

Skolēnu vecāki pozitīvi vērtē situāciju saistībā ar pedagoģiskā procesa 
nodrošinājumu Rīgas x speciālajā internātpamatskolā, kas liecina, ka praktiskās 
darbības pieredzes veidošanās modelis ir efektīvs skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes 
veidošanai speciālajā internātpamatskolā.  

Promocijas darba nobeigumā iekļauti pētījuma rezultātā izdarītie 
secinājumi. Izveidotais praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis 
nodrošina praktiskās darbības pieredzes veidošanos skolēniem ar vidēji smagiem 
un smagiem GAT speciālajā internātpamatskolā Mājturības un tehnoloģiju 
mācību priekšmeta tematā Mājturībā. 

Pētījuma autore uzskata, ka praktiskās darbības pieredzes veidošanās 
modeli var izmantot arī plašākā kontekstā. Modeli būtu nepieciešams izmantot 
līdzīgās/vai šāda tipa izglītības iestādēs, arī citos mācību priekšmetos skolēniem 
ar vidēji smagiem un smagiem GAT citās vispārizglītojošās skolās, jo tas dod 
iespēju skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem GAT iesaistīties individuāli 
apzinātās daudzpakāpju aktivitātēs un pilnveido viņu praktiskās darbības 
pieredzi. 
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PĒTĪJUMA REZULTĀTU APROBĀCIJA  
 

Pētījuma rezultāti aprobēti profesionālajā un akadēmiskajā darbībā. 
Promocijas darba tēmas problemātika ir atspoguļota zinātniskajās publikācijās, 
aktualizēta un pētīta pedagoģiskajā darbībā. Nozīmīga pedagoģiskā darba 
pieredze, iegūta Rīgas x speciālajā internātpamatskolā no 1999. gada speciālās 
psihiskās attīstības noviržu izglītības iestādes skolotāja darbā un individuālās 
nodarbībās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) Bērnu veselības centrā 
„Ķengarags” no 2003. gada Montesori pedagoga darbā, ko var uzskatīt par 
mērķtiecīgu profesionālās intereses sākumu priekšmeta problemātikā. Dalība 
pedagoģiskajā pieredzē un zināšanās kā lektorei Rēzeknes Augstskolā Izglītības 
un Dizaina fakultātē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā „Speciālās izglītības skolotājs" uz augstākās izglītības bāzes, dalība 
kā lektorei pedagogu tālākizglītības kursos Rēzeknes Augstskolā, Daugavpils 
Universitātē un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides nodrošināšana 
Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra (PPIC) īstenotajās tālākizglītības kursu 
programmās Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē sekmēja praktiskās pieredzes transformēšanu akadēmiskās kategorijās. 

Pētījuma gaitā gūtās atziņas un rezultāti apspriesti Rēzeknes Augstskolas 
Izglītības un Dizaina fakultātes Personības socializācijas pētījumu institūta 
doktora studiju programmas „Pedagoģija” organizētajos metodoloģiskos 
semināros un kolokvijos (pētnieciskā procesa kategorijas un metodoloģiskie 
pamati, apspriests praktiskās darbības pieredzes veidošanās modelis, kritēriji, 
rādītāji un to līmeņi) un zinātniskajā diskusijā (promocijas darba 
priekšaizstāvēšanā) 2011. gada 26. novembrī. 

 
Zinātniski pētnieciskā darba galvenie rezultāti atspoguļoti 14 publikācijās 

starptautiski citējamos recenzējamos izdevumos: 
1. Usca S., Prudnikova I., Lubkina V. (2012). Pupils of special education needs 

within appropriate environment. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: 
izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 2011. gada zinātnisko 
rakstu krājums. Rēzeknes Augstskola, datu bāze EBSCO: Education 
Research Complete http://search.ebscohost.com , RHEI PSRI datu bazē: 
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062; 

2. Prudnikova I., Černova E. (2011). Game as practical activity experience 
establishment process for pupils of average heavy and heavy mental age 
disturbance at special boarding primary school. The international scientific 
journal, „Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of 
Society” (Second call), p. 65 – 73 ISSN 1691-5909, 
www.ru.lv/sys/fak/ped/pspi/is_journal/files/2.doc,  

3. Прудникова И. (2011). Опыт oбучения школьников с тяжелой 
умственной отсталостью в системе образования в Латвии. 
Starptautiski zinātniski metodiskā semināra «Образование и охрана 
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здоровья» Baltijas I.Kanta federālās universitātes rakstu krājums 
„Образование и охрана здоровья. Материалы научно-методического 
семинара”, Калининград: издательство БФУ им. И.Канта, c. 33 – 41,  
http://www.kantiana.ru/ 

4. Prudņikova I. (2011). Mācīšanās pieredzes veidošanās skolēniem ar garīgas 
attīstības traucējumiem speciālā internātpamatskolā. Starptautiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”, Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, Vol. 1, p. 456. – 466. ISSN: 1691–5887 / ISBN 978–9984–44– 
064–4. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, datu bāzē 
http://www.webofknowledge.com/ 

5. Prudņikova I., Ušča S. (2011). Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu ar 
speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās 
skolas apstākļos. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās Zinātniskās 
konferences materiāli: Daugavpils: Universitātes apgāds „Saule”, 671.–677. 
lpp. ISBN 978–9984–14–521–1, datu bāzē 
http://dukonference.lv/files/zinatniski_petnieciskie_52konf.pdf 

6. Prudnikova I., Usca S., Patapova I. (2010). Rendering of help to pupils of 
special and particular needs at Latvia education system. ICEEPSY 2010 – 
International Conference on Education and Educational Psychology. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 12, p. 383. – 392. ISSN: 
1877–0428. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, datu bāzē 
http://pcs.isiknowledge.com, izdevniecības Elsevier ScienceDirect, 
SCOPUS datu bāze http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428 

7. Prudnikova I., Usca S., Patapova I. (2010). Rendering of help to pupils of 
special and particular needs at Latvia education system. ICEEPSY 2010 – 
International Conference on Education and Educational Psychology 
Abstracts, p. 45. – 46. ISSN: 1986–3020; (CD), 
http://www.iceepsy.org/admin/files/iceepsy%20abstract%20book%202010.p
df 

8. Prudņikova I. (2010). Prasmju veidošana izglītojamiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem speciālā internātpamatskolā. RPIVA XIV 
starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitāte individualitātes dzīves 
gaitā”. Radoša personība VIII, 154 – 163 lpp. ISSN 1407–6276 / ISBN 978–
9984–9965–2–3.  

9. Prudnikova I. (2010). The Acquisition of studying skills in build environment 
at Special Primary Boarding School. The international scientific journal, 
“Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society” 
Vol.1, p. 65. – 75. ISSN 1691–5909 / ISBN 978–9984–44–048–4 
www.ru.lv/sys/fak/ped/pspi/is_journal/files/1.doc,  

10. Prudņikova I., Ušča S. (2010). Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu ar 
speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās 
skolas apstākļos // Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās Zinātniskās 
konferences tēzes, Abstracts of the 52nd International Scientific Conference 
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of Daugavpils University: Daugavpils Universitāte, 236. lpp. ISBN 978–
9984–14–482–5, datu bāzē http://www.dukonference.lv/files/Tezes.pdf (CD) 

11. Prudņikova I., Ušča S., Vīgante R. (2010). Latvijas esošās pieredzes 
izvērtēšana no iekļaujošās izglītības pausto vērtību viedokļa. Izglītības 
reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 
problēmas. 2009. gada zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes 
Augstskola, 63. – 74. lpp. ISBN 978–9984–44–038–5 / ISSN 1691–5895, 
datu bāze EBSCO: Education Research Complete 
http://search.ebscohost.com, RHEI PSRI datu bazē: 
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062  

12. Prudnikova I. (2009). The development of pupil’s personality with moderate 
and severe learning difficulties. Pieejams E-žurnālu datubāzē Journal of 
International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Vol. 
3, p.318. – 332. ISSN 1313–2547, http://www.science-journals.eu (CD) 
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DESCRIPTION OF THE DOCTORAL THESIS 
 

Announcement of the problem  
Modern epoch pose its own demands for special education, because 

provision of special education needs into inclusive environment is one of prior 
course of education politics in Latvia. (Education development basic settings for 
years 2007-2013, 2006). The recent tendency is like follows: as full as possible 
inclusion of pupils with moderate and severe intellectual disabilities (ID) not 
only in school but also in all the society, as well as participation into social 
environment (Nīmante 1998, 2006, 2008; Bethere, 2007; Tihomirova, 2010), but 
still large contradictions exist, if means, kind and process are looked through.   

Research author’s 13 years long work experience in pedagogic work with 
pupils with moderate and severe intellectual disabilities reveals contradiction 
between politically stated progress and school practice. 

For each child with special needs, special education creates potential and 
conditions to study at the most appropriate education establishment, according 
to his state of health, abilities and development level. In correspondence with 
legislation, pupils with special needs can obtain education at any education 
establishment. Simultaneously, they are provided by pedagogically 
psychological and medical corrections, as well as by readiness to work and to 
live in society (All-round education law, 1999, 49. p.). But uncertain is the 
answer to the question if each school can offer and implement potentials to 
obtain education for pupils with special needs according to provision of their 
special needs.  

LR Education and Science ministry have established special basic 
education programs provision plan for educatees with severe intellectual 
disabilities or with several severe intellectual disabilities (education program 
code 21015911) that allow to freely regulate the number of lessons in learning 
subjects for each school individually, according to individual abilities, state of 
health, development of the pupils, therefore it is important to determine 
individual qualities of these pupils. (In ESM direction Nr. 389, 2009). 

Author of the research has the opinion that, within modern culture 
situation, when a large part of pupils parents primary needs are not provided 
(existence needs, safety needs), when problems of moral character appear in 
society (crime, alcoholism, children abuse, children abandonment), boarding 
primary school must become the initial aspect of pupil’s personal development, 
because often family cannot provide these functions qualitatively. Here, at the 
school, the environment exists, where the pupil lives: family and school 
approximated conditions. Experience formation environment is made by 
surrounding objects, human resources, and mental conditions, where interaction 
of inner and outer environment aspects are observed (Frederickson, Cline, 2009; 
Fulans, 1999; Raituma, 2009; Sendžs (Senge), 1990).These aspects favour the 
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development of practical activity experience. On basic education stage, special 
education programs are defined as a special kind of all-round education 
programs (Education law, 1998, 38. p). According to standard demands, 
fulfilment of special education programs depends on conformity to standard of 
State all-round education and to special needs of educatees (Education law, 
1998, 38. p; All-round education law, 1999, 49. p).  

In pedagogic integration, e.g. education, not only in special but also in all-
round education establishments that is considered to be one of social inclusive 
phases of the pupils with special needs. A pupil with special needs is necessary 
of regarding provision and individual education program obtaining schedule. 
Responsibility for fulfilment of these activities is delegated to education 
establishment (All-round education law, 1999, 53. p), that can be provided by 
exploring of a pupil with special needs, by elaborating and introducing into 
practice a successful education process. It has been already proven that people 
with low mental abilities, if right conditions are provided and regarding 
knowledge, skills and attitudes are obtained, if they study appropriately, can 
master many civilisation achievements (Itars (Itard), 1802; Montesori 
(Montessori), 1986, 2010). Besides, this process is reflexive – development of 
new knowledge, skills and attitudes influence development of a person. It is 
necessary to find such approach for development of pupil’s practical activity 
experience that  obtaining of knowledge, skills and attitudes for pupils with 
moderate and severe intellectual disabilities would turn into thrilling cognition 
activity process. According to scientific literature available for the author, there 
is no similar summarization in Latvia. 

Formation of the research was promoted by necessity to advance 
pedagogical integrity of pupils with moderate and severe intellectual disabilities. 
Individual work, that is inconceivable without personality uniformity 
investigation within its practical activity, help purposefully become acquainted 
with the pupils and their special needs. It is important to create practical activity 
experience, individually for each pupil. Not disturbance, but the child himself, 
his personality, his strong side and development potential, should be put in the 
centre of attention. Then pupils with moderate and severe intellectual disabilities 
will be able to use in further life activities in school environment, in purposeful 
activity this knowledge, skills and activities.  

Above mentioned modern events have influenced choice of doctorate 
paper theme: The Development of Practical Activities Experience for pupils 
with Moderate and Severe Intellectual Disabilities at Special primary 
Boarding School.  

 
Research object: practical activity within special primary boarding 

school pedagogic process. 
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Research topic – pupils’ with moderate and severe intellectual 
disabilities experience development.  

 
Research target – to investigate potential pedagogic regularities for 

pupils with moderate and severe intellectual disabilities in order to create 
practical activity experience within pedagogic process, to produce practical 
activity experience development model at special boarding primary school and 
to review that practically. 

 
Research hypothesis – Pupils’ with moderate and severe intellectual 

disabilities practical activity experience develops on the basis of the following 
regularities: 

 Pupils’ with moderate and severe intellectual disabilities practical 
activity determination is based on study of pupil’s practical activity 
specific aim,  and it is multistage activity; 

 Special needs of pupil with moderate and severe intellectual 
disabilities are fulfilled within individual practical activity; 

 Practical activity experience development model for pupils with 
moderate and severe intellectual disabilities systemize knowledge 
regarding practical activity, expand the skill to do activity and 
express attitude, while operating within school subject 
Housekeeping and Technologies theme Housekeeping, that is 
provided in organised society: pupil – teacher, parent – teacher, 
parent – child, and it is stimulated by pedagogic means, that keeps 
positive emotional feeling and activates the previously gained 
experience.   

 
Research tasks  
1. To study and to analyse scientists’ theoretical positions regarding 

mental development disturbances influence towards pupils’ with 
intellectual disabilities cognition activity development, practical 
work meaning within correction of disturbances.  

2. To study and to analyse pedagogy, special pedagogy, psychology, 
philosophy verities regarding experience development within 
practical activity for pupils with intellectual disabilities item. 

3. To elaborate, on the basis of comparative analysis, theoretically 
based practical experience development criteria and indices for 
evaluation of dynamics of pupils’ with moderate and severe 
intellectual disabilities practical activity experience at special 
boarding primary school.  
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4. To introduce into practice the elaborated practical activity 
experience development model in Riga x special boarding primary 
school and to verify its efficacy.  

 
Methods used in the research  
Theoretical methods: 
 Laws and regulations analysis, in order to emphasise pupils’ with 

intellectual disabilities education gaining potentials in Latvia; 
 Scientific literature analysis and evaluation, personal experience 

analysis, in order to summarize and generalize verities regarding 
basic matters of the research (pupil with intellectual disabilities, 
experience, activity, etc.);  

 Documents’ – pupils with severe intellectual disabilities personal 
file investigation and analysis. 

 
Empiric methods   
Data obtaining methods: 
 Pedagogic process observation method; 
 Expert judgement method; 
 Inquiry (parents); 
 Investigation and analysis of children’ work; 
 Personal pedagogic experience reflection. 
 
Data treatment methods: 
 Using statistic program SPSS – 17,0 and using the following 

methods: 
o Crosstabs method; 
o Hī – quadrate (χ2) test; 
o Kendall's τB (tau-b) correlation analysis; 
o Spirmen grades correlation analysis; 
o Pirson correlation analysis (Lasmanis, 2002); 

 Information analysis and results connections determination. 
 
Research theoretical and methodological basis is formed by  
1. Human pedagogy as pedagogy science trend within process of 

universal-human qualities and individual potential development 
within pedagogic process (Koke, 2003; Komenskis, 1992; 
Liegeniece, 1999;Spona, 2006; Stals, 1936; Vigotsky (Выготский), 
2005; Zogla, 2001; and others); 

2. Education obtaining, learning process organisation peculiarities for 
pupils with ID research (Baka (Bakk), Grunevalds (Grunewald), 
1998; Dauge, 1928; Dekens, 1919; Floriana (Florian), 2005, 2007, 
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2008; Frienda (Friend), 2005; Grunevalds (Grunewald), 2003; 
Jastrebickaya (Ястребицкая) 1978; Malofejev (Малофеев), 2005; 
Papalia, Olds, Feldman, 1998; Pevznere (Певзнер), Lebedinskaja 
(Лебединская), 1979; Porter, 2005; Rubinstein (Рубинштейн), 
1986; Stāls, 1936; Unta (Унт), 1990;Vigotsky (Выготский), 1983, 
1995; Zamskis (Замский), 1980, 2007 and others); 

3. Concept of investigation within context of cognition problems 
(Baka (Bakk), Grunevalds (Grunewald), 1998; Frienda (Friend), 
2005; Liepina, 2008; Zamsky (Замский), 2007 and others); 

4. Experience point within activity theory (Leontjev (Леонтьев), 
1975, 1983, 1994; Vigotsky (Выготский), 2005 u. c.); experience-
based practical activity process investigation  (Anastasi & Urbina, 
1997; Djuijs (Dewey), 2000; Piaze (Piaget), 1970; Sternberg 
(Sternberg) & Grigorenko, 2000; Sternbergs (Sternberg), 1985 u. 
c);learning from experience (Hanijs (Honey) and Mamfords 
(Mumford), 2006; Kolbs (Kolb), 1984 and others).  

5. Environment factor within context of practical activity experience 
establishment (Bronfenbrenners (Bronfenbrenner) 1979; Eriksons, 
1993; Frederiksone (Frederickson), Klains (Cline), 2009; 
Montesori (Montessori), 2010; a. o.); self-sense investigation 
(Meiksane, 1991; Meiksane, Plotnieks, 1998 a.o.); pedagogic mean 
cognition within process of practical activity experience 
development (Dzintere, Stangaine, 2005; Elkonin (Эльконин), 
1978; Slepovic (Слепович), 1990; Vigotskis (Выготский), 1966 
and others). 

6. Data obtaining and treatment methods , their functions and validity 
within social sciences investigations (Geske, Grīnfelds, 2006; 
Kroplijs, Raščevska 2004; Lasmanis, 1999, 2002, 2003; Martinsone 
(sast.), 2011 and others). 

 
Research basis. Research basis is made by Riga x special boarding 

primary school (because of moral reasons, the concrete school is not mentioned, 
because not only success but also problems were discovered during the 
research) all five professional skills classes pupils of the second school year 
with moderate and severe intellectual disabilities, the parents of this class pupils 
(in school year 2009/2010, 94 pupils’ parents were involved of the present 
school  and in school year 2010/2011, 75 pupils’ parents of the present school 
were involved), second teacher (teacher’s assistant), 6 research experts 
(Project’s „The European Food Passport Project” (Comenius) teachers from 
cooperation schools – Durham Trinity school, Durham, United Kingdom; 
Beaumont Hill School, Darlington, United Kingdom; Aran Janos Altalanos 
school and gimnazium, Szazhalombatta, Hungary; Szkola Podstawowa z 
Odzialami integracyjnymi im. Janusza Korczaka Nr.1 w Rubniku, Poland; 
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APPACDM – Associacao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadao Deficiente 
Mental Viana do Castelo, Portugal; Scoala Speciala –Centru de Resurse si 
Dokumentare privind Educatia Incluziva/Integrata, Cjuj – Napoca, Romania).  

 
Doctorate paper elaboration stages  
Years 1999 – 2007 – Prior to doctoral program stage  
Pedagogic work experience at Riga x special boarding primary school – 

as determined professional interest beginning for research fulfilment. The 
research „M. Montessori pedagogy use potential for pupils with moderate 
intellectual disabilities” was done where the problem was studied.  

Years 2008 – 2009 – Research context investigation  
Research theme choice and theoretical literature analysis. Theoretical 

concept is made for doctorate paper investigation „Pupils’ with moderate and 
severe intellectual disabilities practical activity experience development at 
special boarding primary school”, school subject  Housekeeping and 
Technologies  theme Housekeeping planned themes are summarized, together 
with pupils’ parents and second teacher (teacher assistant) present situation is 
studied. These pupils’ personal matters investigation is done, observing, results 
investigation of the fulfilled work, in order to create individual education plans 
for each pupil with moderate and severe intellectual disabilities. The research 
methodology is elaborated. Criteria and data are elaborated for further problem 
analysis , elaboration of  practical activity experience level determination for 
pupils of moderate and severe intellectual disabilities in Housekeeping, these 
pupils practical activity experience level determination has been done in 
September, 2006 and May, 2007, in September, 2008, and May, 2009. Model 
basis is elaborated and approbated. 

Years 2009 – 2011 – Model completion  
Research aim and tasks are updated. The borders of the research are 

determined. Criteria, indices and level descriptions are updated. Empiric data are 
gathered, pupils’ parents inquiry in order to do situation analysis in connection 
with pedagogic process security in Riga x special boarding primary school. 
Pupils with moderate and severe intellectual disabilities practical activity 
experience level determination was fulfilled in September, 2010. Regarding 
methodical provision for the model was perfected. 

Years 2011 – 2012 – Model approbation. Results interpretation. 
Doctorate paper processing  

The research hypothesis is concretized. Model approbation preparation, 
advancement introducing in Riga x special boarding primary school. Practical 
activity experience levels determination for pupils of moderate and severe 
intellectual disabilities in Housekeeping in May, 2011. In results summary and 
analysis, mathematic statistic are used, doctorate paper arrangement and 
submission is done.  
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Research scientific novelty and theoretical significance  
1. Practical activity experience essence is defined for pupils with 

moderate and severe intellectual disabilities, its development 
structure has been established, in theoretic analysis the criteria are 
fortified; 

2. Scientifically based innovative practical activity experience 
development model is created for pupils with moderate and severe 
intellectual disabilities that are appropriate for introducing in 
special education.  

 
Research practical significance  
1. Practical activity experience development model has been 

controlled in practice for pupils of moderate and severe intellectual 
disabilities. The model can be used in other similar/ or present type 
education establishments for pupils of moderate and severe 
intellectual disabilities in order to establish practical activity 
experience.  

2. Exercise set has been elaborated and approbated in practice, that 
favours practical activity experience establishment for pupils of 
moderate and severe intellectual disabilities; 

3. Practical activity experience establishment model for pupils of 
moderate and severe intellectual disabilities has been introduced 
into pedagogic process in Riga x special boarding primary school. 

 
Research borders 
Within research process, the research borders have been determined by 

investigating practical activity experience establishment laws that are taken into 
account when elaborating exercise set and choosing regarding pedagogic tools. 
As the research has been done involving one special boarding primary school 
pupils, pupils’ parents and teachers, the results of it cannot be considered to be 
attributed to a country altogether. The research marks concrete special boarding 
primary school pupils with moderate and severe intellectual disabilities practical 
activity experience development potentials, but the results of the research: 
practical activity experience development exercise set, criteria, indices their 
level description and practical activity experience development model – can be 
used as basis for pupils with moderate and severe intellectual disabilities in other 
all round education schools for these pupils promote practical activity 
experience development.  

 
Research structure  
Doctorate work structure constitutes of introduction, three parts and 

conclusion, literature register, tables and pictures register that are included into 
the paper, addenda. In total, 251 literature sources in the Latvian, English and 
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Russian languages are analysed. Theoretical and practical cognition results are 
shown in 27 tables and 24 pictures. Doctorate paper amount is 195 pages. In 
separate volume to the paper, 14 addenda are added.  

 
Presentation theses 
 Practical activity experience development at special boarding 

primary school is multistage activity that is promoted towards 
practical activity concrete aim study, basing on pupils with 
moderate and severe intellectual disabilities previously achieved 
experience updating. Special needs providing in individual practical 
activity is stimulated by pedagogic tools keeping positive emotional 
feeling.  

 Teachers and parents cooperation becomes focused by using 
practical activity experience development model in the basis of 
which there is exercise set that provides pupils special needs 
fulfilment in individual practical activity systemizing knowledge 
regarding practical activity, developing kill to do activity and 
expressing attitude, while operating in school subject Housekeeping 
and Technologies in theme Housekeeping. 
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CONTENT OF THE DOCTORAL THESIS  
 

In the introduction, doctorate paper theme and its significance and 
actuality is based in modern pedagogy. Research object, subject, aim, 
hypothesis, tasks, methods, theoretical and methodological causation, research 
scientific novelty and theoretical significance, research practical significance is 
determined. Research base and research structure are described.  

In the first part „Pupils with moderate and sever intellectual 
disabilities in pedagogic process of special boarding primary school”, 
pedagogic process analysis is done at special boarding primary school. Scientific 
theoretical positions are analysed regarding mental development disturbances 
influence towards pupils with ID cognition activity development, practical 
activity role is analysed in experience development process for pupils with 
moderate and severe ID.  

In Chapter 1.1. „Pedagogic process at special boarding primary school, 
and education opportunity providing in legislation in Latvia and abroad” , 
Latvia special education is analysed as independent pedagogic science and 
practice sector in Latvia, concluding that it has experience of almost two 
hundred years activity. Comparing analysis is done that regards foreign 
countries experience in special education within historic view, with obtained 
evidences regarding non – equipollent attitude regarding people of intellectual 
disabilities. Attitude change has been observed towards people with intellectual 
disabilities that initially from medical problem turn into pedagogic and 
psychological problem (Ainscow, 2003, 2004; Baka, Grunevald, 1998; Drew, 
Hardman, 2000; Special Europe ombud notification for Europe Parliament, 
2002; Florian, 2005, 2007, 2008; Kravalis, 1997; Liepina, 2008; The European 
Agency for Development in Special Needs Education reports, 2010; Tubele, 
Steinberga, 2004; Zamskis, 2007; Малофеев, 2003, 2005; Пузанов, Коняева, 
Горскин, 2001;a.o.).  

The analysed laws, regulations and scientific literature regarding children’ 
with intellectual disabilities education potentials and pedagogic process 
providing, allow to conclude that, in legislation,  the education potentials 
according to their special needs are provided to children with special needs at 
present in Latvia, that special education creates potentials and conditions for 
educatees with special needs to obtain education according to his health state, 
abilities and development level at any education establishment, simultaneously 
providing psychological and medical correction of the educatee as well as 
preparing to work and life into society, that special education programs provide 
to educatees with acquired or inborn functional disturbances to obtain all round 
education according to their special needs (Amendments in All-round Education 
law, 2011; Education development basic positions for years 2007 – 2013, 2006; 
Education law, 1998; Education Ministry direction Nr. 389, 200;9 Latvia 
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Republic Constitution, 1922/2010; LR Minister Cabinet regulations  Nr. 579, 
2003; MC regulations  Nr. 564,2006; Roulzs, 2006; All round education law, 
1999; a.o.). Term ,,special needs” is defined in legislation - AEL 1st paragraph 
second part 14th item as „necessity to obtain such kind of support and 
rehabilitation that creates potential to educatee to obtain education program, 
taking into account his state of health, abilities and development level” 
(Amendments in All round education law, 2011).  

Analysed investigations regarding children with special needs integration 
potentials, suitableness and determination (Drew, Hardman, 2000; Florian, 
2005, 2007,2008; Mason, Reiser, 2000; Nimante, 2006, 2007, 2008; Villa, 
Thousand, 2005; Zamskis, 2007; Малофеев, 2003 a.o.) allow to conclude that 
question how to develop practical activity experience for pupils with moderate 
and severe intellectual disabilities remains open, because actually there are no 
issued significant investigations results in this context, according to available 
scientific literature for the author.  

Investigating and comparing the views of the authors (Ainscow, 1995; 
Booth, Ainscow, 2002; Florian, 2007, 2008; Малофеев, Шматко 2008 a.o.) it 
is concluded that in school, in order to become inclusive school, there must be 
radical changes that provide the school „to accept” (direct and figurative 
meaning) all pupils, the education process changes and all that is provided by 
changing school’s activities. Within the process of studies and upbringing 
education environment allow the pupil to feel and to believe that they 
themselves can do much that favourable and optimistic atmosphere in lessons 
creates safety and protective feeling and gives potential to everybody without 
worry to try to mistake, to learn from mistakes of others and themselves. 
(Malicka, 2004; Lascenko, Druzika, 2004; Raituma, 2009; Rozenfelde, 2008). In 
the research, the accent is put on N. Frederikson’s and T. Cline’s necessity of 
investigation use within learning and upbringing process organisation and 
leading (Frederickson, Cline, 2009). That conforms with the potential to 
improve the started pedagogic integration in 1990 in Latvia of earlier non – 
educated children with severe ID or several severe intellectual disabilities into 
special and all round education establishments, with more importance attaching 
of late tens of years to learning process and social environment in order to give 
possibility to every educatee with intellectual disabilities to study at the most 
appropriate education establishment exactly to him, providing qualitative 
specialists help and the potential to prepare for life, obtaining suitable activity 
kinds.   

In the result, the research topicality is fortified discovering the movement 
directed by the politics, practice applied in the schools and by formulating the 
necessity to change attitude in pedagogy and society against people with special 
needs, by strengthening care not only about supporting but also regarding 
practical activity obtaining ensuring. 
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In Chapter 1.2.„Pupils with moderate and severe intellectual disabilities 
at special boarding primary school”, the analysed pedagogical and 
psychological literature, regarding impression of intellectual disabilities onto 
cognition activity development for pupils with moderate and severe ID 
(Анастази, 2001; Baka, Grunevalds, 1998; Florian, 2007; Friend, 2005; 
Grunevalds, 2003; Исаев, 2007; Liepiņa, 2008; Papalia, Olds, Feldman, 1998; 
Певзнер, Лебединская, 1979; Рубинштейн, 1986; Štāls, 1936; Vigotskis 
(Выготский), 1983, 1996, 2005; Vīgante 1998, 2007, 2008; Анастази, 
Урбина, 2007; Глозман, 2009 u.c.), certify that defining of intellectual 
disabilities currently has turned into medical, psychological, pedagogical and 
sociologic problem.   

Valuable definition for essence of research matter is given by 
psychologist S. Liepina: „In Latvia, the child is considered to be retarded child 
if his central characteristics in psychic outlook are: stable, typical and 
irreversible intellectual activity disabilities, that have occurred as the result of 
organic cerebra activity disturbance” (Liepiņa, 2008, 61). Intellectual disabilities 
embrace all psyche in total. Characteristic features are insufficiency of all 
psychic functions and intellectual disabilities hierarchy. In the explanation of 
intellectual disabilities definition, both intellectual activity disabilities and 
adaptive behaviour inadequacy are emphasized as equally important facts 
(Friend, 2005). G. Suhareva’s (Сухарева) elaborated classification helps to 
investigate oligophrenia psychological peculiarities and is present in the basis of 
the statement that in the foundation of mental development there are organic 
disturbances of CNS, that allow to enclose these disturbances from other 
intellectual activities disabilities kinds (Сухарева, 1974).  

The most important indices of intellectual disabilities are intelligence 
quotient (IQ) and social quotient (SQ). People of ID are characteristic of 
considerably lower intelligence quotient (IQ) level that range within the borders 
of 70 and lower. Also, adaptive behaviour disabilities that are age respective, are 
being joined to it, like: communication, social skills and self care (Papalia, 
Olds, 1998). In United Kingdom, pupils with severe ID (severe learning 
difficulties SLD) range within IQ of 20 to 50/55 (Kushlick and Blunden, 1974), 
but in American literature, the term „severe” (severe retardation) is used for IQ 
within 20/25 and 35/40, and „moderate” (moderate retardation ) refers to those 
whose IQ is within 35/40 to 50/55 (Porter, 2005; Friend, 2005; Snowman, 
Biehler, 2000) or moderate to severe cognitive disabilities, whose IQ is up to 55 
(Friend, Bursuck, 2002), therefore it is accepted in Latvia to speak about pupils 
with moderate and severe ID. That justifies the use of such term pupils with 
moderate and severe ID in the research. 

It is concluded in the research that intellectual disabilities according to 
descriptions issued by investigators and organisations is characterised by 
cognition activity insufficient development, because the procedures of psychic 
process, that are in the basis of it, is deformed. The child’s social adaptation 
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disturbances in certain environment and development periods are also deformed. 
That fortifies the fact that child’s with ID chronological age does not correspond 
with to generally accepted development level. Therefore the following question 
remains to be important: how to teach them so that they „would be able provide 
themselves materially, involve into the collective, and not to be embarrassment 
to himself neither to society” (Staris, 2000, 125). 

According to L. Vigotsky, the highest psychic function – thinking, logic 
memory, language, imagination, will, inefficient self confidence are secondary 
deviations that surrender to correction work therefore each child is to be 
observed individually, In the centre of attention there should be not the 
disabilities but the child himself, his strong sides and development potential 
(Выготский, 2005). Pupils with moderate and severe ID must be provided by 
involving into individually conscious many – stage activities within school 
environment. Child’s with special needs personality growth potential, or its 
limiting is substantially impressed by cooperation of pedagogues and physician. 
It is also impressed by intellect, development, adaptation and other tests 
measurements use and interpretation competence that allow to provide child – 
centred approach. 

The accent of the research is put on cognition of the present paper aim, 
because to teach a child, what he is not able to learn, is as unproductive as to 
teach what he already can do himself (Выготский, 2005). Activity 
determination for pupils with moderate and severe ID develops gradually, 
therefore successive fulfilment of regarding activities is necessary.  

In Chapter 1.3. „Practical activity development historical aspect and 
implementation potential in special boarding primary school”, the insight into 
work school history is rendered, the activity basic essence is described, and 
modern professional skills classes’ situation analysis is done. 

Activity theory is used as one of research approach, in the base of which 
lies the cognition that a person learns and develops in activity, obtaining 
experience (Выготский, 1991; Давыдов, 1996. Леонтьев, 1975, 1983, 1994; 
Рабардель, 1999 a.o.).  

Activity and operation connectedness is binding to the research that is 
analysed in A. Leontjev works because for the most part of the pupils with 
mental development disturbances there are no concrete goal their operations are 
focused. The author speaks about activity as the process that is promoted and 
advanced by motive that is considered to be „object of the activity” (Леонтьев, 
1994, 205). „Operation is focused, multistage activity of person. „Focused”, 
because „object” in consciousness is like aim. „Multistage„ because includes 
into itself motivate operations, that are determined by aim – task that provides 
the basic aim – motive fulfilment” (Леонтьев, 1994, 49 - 50). According to 
A. Leontjev view motives are understandable and they operate actually if they 
are personally significant. 
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Analysing activity theories, it can be concluded into research that 
experience development for pupils with moderate and severe intellectual 
disabilities it is obligatory to be taken into account – what the pupil has achieved 
in the previous experience but mainly the nearest development potential is to be 
determined that are based into human pedagogy. 

Without activity theory in doctorate paper, humanism concept is 
implemented in social constructivism the development of which in large scale is 
influenced by Ž. Piažē, who spoke about learning process constructive nature 
stressing that person is the one creates his knowledge. In the base of Ž. Piažē 
theory there is the connection between activity and thinking, where operating 
with objects produces cognition and new activity potentials on the basis of 
formation thinking structure (Пиаже, 1994). 

One of special psychology basic conceptions is „cognition about persons 
conscience and activity unity” (Liepina, 2008, 307, Арсеньев, 1993), therefore it 
is important to respect pupils with moderate and severe intellectual disabilities 
potentials and to offer active environment, where is appropriate material that 
promotes interest about activity, e.g., becomes a motive in order to create 
conformity between potential offered to child and his needs.   

Basing on practical activity theory development and its use in pedagogic 
practice, practical activity structure is defined for pupils with moderate and 
severe intellectual disabilities. It is entirety of mastered activities in pervious 
activity experience where  

 Initially the pails personal needs are satisfied, 
 Pupil becomes a subject of different activities kinds and forms, 
 New motives formation happens,  
 Emotional feeling is provided, 
 Attitude is formed towards activity aim and process, 
 Pupils’ practical activity is being guided. 
Within practical activity pupils with moderate and severe ID with the 

necessary support of grownup are forwarded towards consciously chosen aim 
thus it becomes maximally potential independent life component of a pupil with 
moderate and severe ID.  

That fortifies school subject Housekeeping and Technologies choice at 
special boarding primary school in the frames of which it is foreseen to 
systemize knowledge regarding practical activity, develop skill to do activity 
and to create attitude while operating because at special boarding primary school 
the school subject Housekeeping and Technologies goes through pupil’s with 
moderate and severe ID live activities. In this school subject the pupil can 
increase the experience obtained in family. Simultaneously this is especially 
significant period in the life of these people because acquisition happens of the 
knowledge, skills and attitudes that pupils with moderate and severe ID cannot 
obtain only in family. 
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Analysing education process organisation for  pupils with moderate and 
severe ID (Freimanis, 2007; Liepiņa, 2008; Methodics suggestions for 
educatees with severe ID or several severe ID; MC directions Nr. 1027, 2006; 
Special basic education programs for educatees with severe ID or several 
severe ID example, 2009), it can be concluded that basic education program 
main aims and tasks, basic education obligatory content, obtained basic 
education by educatees evaluating basic principles and order as well as basic 
education school subjects standards – school subjects main aims and tasks, 
school subjects obligatory content, basic demands that refer to school subjects 
study, learning achievement evaluation forms and methodical tools are 
determined by State basic education standard, but in special education 
programs the education establishment fulfils demands mentioned in State basic 
education standards according to educatees development kind, his abilities and 
health state – individual approach is done in connection with concrete pupil, 
basing on methodical suggestions to educatees with severe ID and several severe 
ID that are elaborated for Latvian, mathematics, rhythmic and music, but, 
unfortunately not yet elaborated in school subject Housekeeping and 
technologies (Methodical suggestions for educatees with severe ID and several 
severe ID). 

Practical activity development for pupils with moderate and severe ID 
within pedagogic process in special boarding primary school initially happens 
within school subject Housekeeping and Technologies theme Housekeeping, 
where tasks are mastered that are in the previous experience mastered and the 
nearest and significant activities group, after that gradually widening these 
pupils’ interests that give the potential to recognize for him his own interests, 
needs, aims, in order to fulfil them in the future life promoting the supposition 
that is frame of that the potential is provided to the pupil pupils with moderate 
and severe ID for practical activity experience development in special boarding 
primary school.  

In the second part „Practical activity experience development for pupils 
with moderate and severe intellectual disabilities”, is theoretically observed in 
practical activity experience development for pupils with moderate and severe 
ID, philosophers’, pedagogy’, special pedagogs’ and psychologists verities are 
analysed, practical activity experience development essence for pupils pupils 
with moderate and severe ID is defined. 

In Chapter 2.1. „Practical activity experience development theoretical 
basic positions” philosophers’, pedagogy’, special pedagogs’ and psychologists 
verities are analysed regarding practical activity experience development and the 
tieback is made with practical activity experience development for pupils with 
moderate and severe ID (Bēkons. 1989; Dewey, 1974; Grifin, Holford, Jarvis, 
2003; Honey and Mumford, 1992; Koķe, 2003; Kolb, 1984; Komenskis, 1992; 
Liepiņa, 2008; Loks, 1977; Piažē, 2002; Rogers, 1994; Špona, 2001; Vedins, 
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2008; Žogla, 2001; Выготский, 2005; Рубинштейн, 1986 u.c.). PT theory 
used in research base fortify that essential meaning in practical activity 
experience development belong to teacher and parent’s cooperation that is 
forwarded towards pupils practical concrete aim cognition, basing on the pupil’s 
previously obtained knowledge activation. 

Performed theoretical cognition analysis allowed:  
 To promote practical activity experience development criteria for  

pupils with moderate and severe ID: 
o Knowledge regarding practical activity, 
o Skill to perform activity and   
o Attitude while acting practically. 

 To define practical activity experience essence: „Practical activity 
experience for pupils with moderate and severe ID consists of 
several powerful experience phases that provide initial individual 
motive fulfilment of pupil with moderate and severe ID, in the result 
of which new knowledge, skills  and attitudes activation happens. 
Practical activity experience is pupils with moderate and severe ID 
everyday life part and there are three phases in its structure: 
activation, trial and evaluation” (see Figure 1).  

 
 

Figure 1 Practical activity experience development structure (Prudņikova) 
 
In activation phase (the lowest level) pupils practical activity initial level 

is determined, then follows the trial phase (intermediate level), practical activity 
process observation, and trial, rethink and correction takes place. The next is 
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evaluation phase (the highest level), when knowledge, skills and attitudes are 
evaluated in order to find application in new activity. 

To pose three indices within practical school subject Housekeeping and 
Technologies theme Housekeeping in each practical activity experience 
development phase (activation, trial, evaluation): 

o Understanding of equipment, arrangement, food in Housekeeping;  
o Cleaning work, cooking skills in Housekeeping;  
o Conscious personally significant practical activity motive in 

Housekeeping. 

In Chapter 2.2. „Pupil’s’ with moderate and severe intellectual 
disabilities practical activity experience and its development specifices”, 
different aspects influence is observed in practical activity experience 
development process for pupils with moderate and severe ID in context of 
society and and social culture (Frank, 1972; Lieģeniece, 1999; McClelland, 
1985 Запорожeц, 1986; Платонов, 1982; Рубинштейн, 1973). 

Environment determinant role in pupils with moderate or severe ID 
experience development certify U. Bronfenbrenner’s person development 
model, because there is theoretically described social environment influence on 
child’s developments (Bronfenbrenner, 1979). Interaction principle author’s 
approach is made by the following elements that determine pupils with moderate 
and severe ID special needs appropriate environment, where in practical activity 
the need for relations forms: 

1. Grownup and grownup; 
2. Pupil and grownup; 
3. Pupil and pupil. 
School pedagogic process individualisation analysis (Bethere, 2007; 

Dēķens, 1919; Karule, 1977; Maslo, 1995 u.c.) allow to conclude that practical 
activity experience development process for pupils with moderate and severe ID 
individualized approach can be fulfilled by the teacher in the case if he is 
focused get to know their pupils, their special needs, follow individual 
development giving the possibility to each pupil to self realise.   

In practical activity experience development, advantages of game are 
determined (Černova, 2011; Dzintere, Stangaine, 2005; Montessori, 2010; 
Аникеева, 1987; Выготский, 1966; Слепович, 1990; Эльконин, 1989 u.c.), 
because pupils with moderate and severe ID are of school age but in their 
development they are equal to pre school age children therefore game is one of 
the main activity kinds also in school age that keeps positive emotional feeling 
(see Figure 2).  
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Game as process of creating practical activity 
experience  

Actualization of inner position of child to be 
required  

Finding assistance to fulfilment of activity and 
achievement of result in correlation with adult 

School active surroundings perception and 
cognition as life style acknowledgement initial 
stage  

Within child’s activity the aim is formed, process 
becomes exciting, result is actually achievable  

In activities with objectsand toys the child’s 
experience is formed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Practical activity experience development process in game 
(Prudņikova) 

 
In game, child’s inner position is activated to be required. Aim forms in 

activity and the process becomes attractive but the result is actually reachable. 
Like this, in cooperation with grownup, child’s experience, that is in the basis of 
future activities. 

In chapter 2.3. „Practical activity experience development model 
essence”, formed practical activity experience development model essence is 
uncovered for pupils with moderate and severe ID that is based in human 
pedagogy and is implemented in constructivism approach. 

Essence of elaborated practical activity experience development mode for 
pupils with moderate and severe ID, is based on human pedagogy and is 
implemented in constructivism approach. 

Pupil with moderate and severe ID is put in centre, according to his 
special needs, abilities and potentials. Involvement into individually studied 
many-stage activities is being provided. That improves the pupil’s practical 
work experience. Grownups cooperation means work of two or more people 
aiming at common gal, at coordinated goal achievement means and at 
approximated evaluations (Špona 2001). This promotes the necessity to 
ascertain the knowledge, skills and attitudes that can be fulfilled by each pupil 
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with moderate and severe ID without help of grownup and the necessity to 
widen the pupil’s experience by unknown that can be achieved by these pupils 
without help of grownup. Analysing cooperation pupil-pupil, it is taken into 
account that intellect of pupil with moderate and severe ID functions differently 
and peculiar, passive interrelation (Friend, 2005; Liepiņa, 2008; Пинский, 
1985). Therefore, stable relations between pupils are formed only within the 
grownup attitude.  

Individual approach is provided to a pupil, by finding exercises that 
regards the level of difficulty in each of three practical activity formation phases 
(actualisation, trial and evaluation), by respecting L. Vigotsky verity regarding 
developing approach (Выготский, 1991) and by crafty use of game activities 
(Слепович, 1990), that are grounded on chronological age inadequacy of the 
pupil to common development level (Liepiņa, 2008), and therefore provide 
positive emotional feeling. The essence of the model is: to widen the present 
practical activity experience of pupil with moderate and severe ID, by what is 
unknown to him, then make it useful, because of application within newly found 
activity.  

Concrete conditions determine practical activity experience 
development. The development depends on pupils with moderate and 
severe ID special needs suitable inner environment, outer environment and 
all-embracing environment that are influenced by time and that is 
considered to be a model. (see Figure 3). 
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Figure 3 Practical activity experience development model for pupil with 

moderate and severe ID (Prudņikova) 
 
Practical activity experience model provide involvement of pupils with 

moderate and severe ID into individually studied many-phase activities, 
that improve practical activity experience of the pupils.  

 
In chapter 2.4. „Criteria and indices for evaluation of pupils with 

moderate and severe intellectual disabilities practical activity experience 
development dynamics”, it is activated that practical activity experience 
development process was observed, analysed and evaluated within school 
subject Housekeeping and Technologies theme Housekeeping according to the 
elaborated practical activity experience development criteria and indices, basing 
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on practical activity experience development theoretical basic attitude analysis 
(see Table 1).  

 
Table 1 

Criteria, indicator and levels of formation of practical activity 
experience (Prudņikova) 
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Indicator 

Levels 

Has not 
mastered 

(1) 

Fulfils only 
in the 

presence of 
teacher  (2)

Partially 
mastered, 

needs help, 
test (3) 

Mastered, 
but needs 
help (4) 

Mastered (5)
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 p
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ed
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iv
it

y Under-
standing 
regarding 
tools, setting, 
food in 
household   

No 
understanding. 
Needs 
continuous 
presence of 
teacher. 

Has 
understand-
ing only in 
the presence 
of teacher. 
Needs 
leadership 
and control 
of teacher. 

Has partial 
understand-
ing. Can use 
knowledge in 
practical 
activity 
according to 
example and 
with help of 
teacher. 

Has 
understand-
ing. Can use 
knowledge in 
practical 
activity 
according to 
example with 
partial help 
of teacher. 

Has 
understanding. 
Can use 
knowledge  at 
practical 
activity and in 
similar 
situation  

S
ki

ll
 to

 p
er

fo
rm

 a
ct

iv
it

y 

Cleaning 
work, 
preparing 
food skill in 
household  

Cannot work 
singly. All 
tasks does 
only with 
practical help 
of teacher 

With 
leadership 
of teacher 
can do 
simple 
tasks. 
Activity 
must be 
continuousl
y organized 
and 
controlled. 

Pupil works 
with help of 
teacher. 
Tasks are 
fulfilled 
with help of 
teacher and 
according 
to example. 

Pupil works 
with partial 
help of 
teacher. 
Elementary 
tasks do 
according 
to example. 

Pupil works 
singly 
according to 
his abilities. 

A
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g 
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ll

y 

Conscious 
personally 
significant 
motive of 
practical 
activity at  
household.  

Interest 
regarding 
practical 
activity is 
minimal, 
operates only 
together with 
teacher. 

Involves 
into 
practical 
activity only 
with effort. 
Needs 
presence of 
teacher. 

Single work 
is 
insufficient. 
Needs 
assistance 
and help of 
teacher. 

Systematic 
work. 
Practically 
works with 
partial 
assistance 
of teacher. 

Singly 
practical 
work, actively 
participates 
in practical 
activity. 

 
In Table 1, the summarized practical activity experience development 

criteria, indices and levels are shown in activation phase (they are equal in all 
practical activity experience development phases: activation, trial, evaluation). 
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They allow determining the pupils’ with moderate and severe ID experience 
development dynamics within practical activity and to evaluate practical activity 
experience development model operation efficiency. 

Each of three practical activity experience development phases 
(activation, trial, and evaluation) is characteristic of pupil’s acquisitions: 

1. In activation phase – pupil obtains understanding regarding main 
examples, after that regarding their variations via different feelings 
that are provided by impressive influence of some physical irritant 
according to the principle „from simple to complicate”. That 
promotes training of the feeling that is connection between 
conscience and outer reality (Loks, 1977), on the base of which 
more complicated reality depiction shapes develop in conscience – 
like perception, thinking a.o., obtains the skill to do tasks with main 
examples, after that with their variations, expresse his attitude – is 
happy, calms down, a.o.; 

2. In trial phase – pupil obtains understanding regarding practical 
activities that are characteristic for person everyday life, where 
learning takes place via observation, imitation, and independent 
activity, working at individual working speed and rhythm. Pupil 
acquires self-service, cleaning a.o. skills, himself takes part into 
practical activity of his own importance in order to accept and 
recognize as true some content, he is conscious of personally 
significant motive; 

3. In evaluation phase – pupil widens practical activity experience by 
help of exercise variants, obtains more full experience, because 
activity is organised within social environment , acquires the skill to 
engage himself, Express attitude against activity results, feels 
necessity of communication, tendency for cooperation, friendship 
with other people.  

 
In the third part „Pupils with moderate and severe intellectual 

disabilities practical activity experience model introduction and the results”, 
practical activity experience development model introduction description is 
given into Riga x special boarding primary school. Participation activity 
research organisation is described. Promoted hypothesis test is done. Research 
methods are chosen and based. Data obtained within research process are 
summarized, evaluated and the conclusions are drawn.  

In chapter 3.1. „Practical activity experience development model 
introduction in Riga x special boarding primary school”, was observed within 
framework of school subject Housekeeping and Technologies. 

Practical activity experience development for pupils with with moderate 
and severe ID is considered within teaching subject called Housekeeping and 
technologies. Development occurs in three phases: activation phase, trial phase 
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and evaluation phase, using the principle „from simple to complicated” that 
explains the conception of obtaining quantitative indices. That conforms with 
the example of Special Education program for educatees with severe intellectual 
disabilities or with several severe intellectual disabilities (education program 
code 21015911), where in the content of the education it is stated that 
elaboration, fulfilment and evaluation of individual plan is a team work that 
demands regular cooperation of specialists and pupil’s parents (legal 
representatives ), therefore the evaluation is done by: 

 Teacher; 
 Another (second) teacher (assistant of the teacher); 
 Pupil’s parent (see Table 2). 

 
Table 2 

Conception of quantitative investigation indices collection (Prudņikova) 
 

 
O – time of fulfilment of quantitative evaluation; 
Z – intermediate stage, when activity of practical activity experience 

development for pupils with moderate and severe ID is fulfilled. 
 
Practical activity experience level determination was done in September 

of 2006 and may of 2007, in September of  2008 and May of 2009, in September 
of 2010 and may of 2011.  

The research was done using method of co-partnership activity 
investigation (Elden, Levin, 1991; Whyte, 1991), because it focuses on practical 
activity experience development of  pupils with moderate and severe ID at 
special boarding primary school where the process develops windingly and that 
depicts that there is continuous practice progress and personal and professional 
knowledge development (Zuber – Skerrit, 1995; Mārtinsone (sast.), 2011). 
Performers and participants of the research cooperated for long time during the 
research. That was determined by the need to solve problems of practical nature.  
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In participatory action research, already in the beginning such 
practicians as second teacher (teacher’s assistant), experts from Project „The 
European Food Passport Project” (Comenius) cooperation schools are involved 
as cooperation partners, who are important in taking decisions (Whyte, 1991). 
Participatory action research goes on for several years therefore it is possible to 
trace practical activity experience development process that is especially 
important for pupils with moderate and severe ID because results of the work 
unfold very slowly. 

Research rigour is characterised by: 
o reliability; 
o validity; 
o objectivity (Martinsone (sast.), 2011). 
Data collection method quality firstly is characterised by the ability of this 

method to measure up exactly the phenomenon that is foreseen to be evaluated. 
Research outer validity that characterises to which extent the achieved results 
can be transferred or generalised to another research objects or participants and 
research conditions, is provided by research fulfilment in real life, at school, all 
pupils in one classroom. But research inner validity that determines to which 
extent the conclusions that are done in the research is based. It determines how 
important are numerical datum and inquiry as data obtaining method as well as 
statistics as hypothesis test. The acquired results credibility extent directly 
influences the conclusions’ objectivity, their correspondence to research aim, 
their rapidity and usefulness. (Geske, Grīnfelds, 2006). This means that 
credibility (also method quality) is determined by its evidence variety and 
amount that affirms the conclusions drawn on the gathered data base. Research 
objectivism is provided by all obtained data display in research, not only that is 
acceptable to investigator that leads to conclusions. Data triangulation is used in 
data analysis when quantitative data are obtained from three different 
viewpoints: pupil’s parent, teacher and second teacher view point, that are 
interpreted by the results obtained in qualitative research. Research qualitative 
data are obtained using several sources – documents investigation, children 
work result research and analysis, individual conversations that allow easier to 
understand logic base of the theory.  

In participatory action research, the following is used:  
I. Data obtaining methods:  

 Documents investigation with the aim to characterise pupil’s 
with moderate or severe ID health at present stage, intellectual 
development, personality development peculiarities, learning 
and upbringing work peculiarities, activity peculiarities, IQ; 

 Pedagogic process observation method with the aim to fill in 
observation cards that are made by the author according to 
exercises, to elaborate and evaluate individual education plan; 
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 Expert evaluation method with the aim to obtain opinion 
regarding elaborated tasks within school subject 
“Housekeeping and technologies” theme Housekeeping  for 
pupils with moderate or severe ID at special boarding primary 
school, in C level grades; 

 Children work result research and analysis with the aim to 
clear up practical activity experience development level; 

 Individual conversations with the aim to elaborate and to 
evaluate individual education plan;  

 Evaluation in beginning and in end of every research phase in 
order to clear up practical activity experience level; 

 Personal pedagogic experience reflection with the aim to 
unceasingly upgrade practice, to increase and to improve 
forwarded theoretical base for concrete problem solving; 

 Inquiry (parents’), in order to do situation analysis in 
connection with pedagogic process guarantee at Riga x special 
boarding primary school.  

II. Data analysis methods 
 Using statististical program SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Science) and using the following methods: 
o Cross tabs method , in order to obtain information regarding 

research object group; 
o Hī – quadrant (χ2) test (Chi – Square), in order to compare 

difference essentiality of two mutually independent selection 
proportion in categories; 

o Kendall's τB (tau-b) correlation analysis , in order to determine 
certain statistically essential changes between two features;  

o Kendall's τB (tau-b) correlation analysis in order to determine 
statistically essential changes among three trim features; 

o Spirmen rank correlation analysis for determination of experts 
agreement;  

o Pirson correlation analysis (Lasmanis, 1999, 2002, 2003). 
 Information analysis and results connection determination. 
 
In chapter 3.2.„Obtained results analysis and interpretation in practical 

activity experience development evaluation”, participatory action research 
process is described: 

 
Research 1st stage: September, 2006 – May, 2007. 
Within the first stage, theoretical sources selection and analysis was 

started, research problem was studied and précised. For fulfilment of research, 
participatory action research method was used with quantitative and qualitative 
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data evaluation. In special needs evaluation, qualitative research was done, using 
pupils with moderate or severe ID personal file research (conclusions from 
pupils test card, pedagogic medical commission conclusion, anamnesis data 
research a.o.), observation, accomplished work results investigation, 
conversations with parents  (Kroplijs, Raščevska, 2004). In research, all five 
involved professional skills classes 2nd school year pupils with moderate or 
severe ID characteristics are summarized, where the following for each pupil’s 
is given: 

 Health characteristics at present stage; 
 Intellectual development characteristics; 
 Personal development peculiarities; 
 Study and upbringing work peculiarities; 
 Work peculiarities; 
 IQ. 
Basing on the elaborated research data collection scheme (see Table 2), 

quantitative data obtaining and processing was done. Basing on elaborated 
pupils with moderate or severe ID practical activity experience development 
criteria and indices, teacher’s evaluations, second teacher’s evaluations and 
parent’s evaluations are summarized. 

Quantitative treatment of indices fulfilled (Geske, Grīnfelds, 2006, 2008), 
using statistics program SPSS 17. 

Following methods are used:  
Cross-line tables method (Crosstabs), in order to obtain information 

regarding the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between two features: between initial evaluation 
in activating phase and the first evaluation in activating phase.  

The following results are obtained, analysing pupil’s parent, teacher, 
another teacher, and evaluation coherences: 

1. In pupil’s parent evaluation, essential (p≤ 0,05) or maximally 
essential (p≤ 0,001) changes are present between two research parts 
(initial evaluation level in activation phase and the first evaluation 
level in activation phase) within activation phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.046; 
Skill to perform activity  – p = 0,038; 
Attitude while acting practically  – p = 0,000. 

2. In teacher’s evaluation, there are essential (p≤ 0,05) changes 
between two research parts (initial evaluation level within 
activation phase and the first evaluation level within activation 
phase) within activation phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.038; 
Skill to perform activity  – p = 0,050; 
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Attitude while acting practically  – p = 0,046. 
3. Another teacher’s evaluation, there are essential (p≤ 0,05) 

changes between two research parts (initial evaluation level within 
activation phase and the first evaluation level within activation 
phase) within activation phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.050; 
Skill to perform activity  – p = 0,038; 
Attitude while acting practically  – p = 0,050. 

 
Research 2nd stage: September, 2008 – May, 2009.   
In the second stage, literature and documents analysis is being continued. 

Empiric data are being collected – 94 pupils’ parents of this school are 
surveyed. Mediatisation aim: basing on pupils’ with ID parents mediatising to do 
situation analysis in connection with education process providing at Riga x 
special boarding primary school. Traditional evaluation to education system is 
taken as basis that is done by independent accreditation commission, evaluating 
education establishment quality, investigating all work directions of the school. 
Basing on the established pupils’ with moderate or severe ID practical activity 
experience development criteria and indices, evaluations of teacher, evaluations 
of second teacher and parents’ evaluations are summarized. Quantitative data 
processing is done (Geske, Grīnfelds, 2006, 2008), using statistical program 
SPSS 17. 

In the second stage expert evaluation is done, using expert opinion 
method, usage of which gives objective, credible insight regarding the research 
phenomenon, in order to obtain opinion regarding elaborated tasks for school 
subject “Housekeeping and Technologies” theme  Housekeeping  for pupils with 
moderate or severe ID at special boarding primary school C level classes.  

 
The following methods are used:  
Cross-line tables (Crosstabs), in order to obtain information regarding 

the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between two features: between initial evaluation 
in trial phase and the first evaluation in trial phase.  

The following results are obtained, analysing pupil’s parent, teacher, 
another teacher, and evaluation coherences:  

4. In pupil’s parent evaluation, essential (p≤ 0,05) or maximally 
essential (p≤ 0,01) changes are present between two research 
parts (initial evaluation level in trial phase and the second 
evaluation level in trial phase) within trial phase, regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.015; 
Skill to perform activity  – p = 0,079; 
Attitude while acting practically  – p = 0,006. 
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5. In teacher’s evaluation, there are essential (p≤ 0,05) or maximally 
essential (p≤ 0,001) changes between two research parts (initial 
evaluation level within trial phase and the second evaluation level 
within trial phase) within activation trial, regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.027; 
Skill to perform activity  – p = 0,026; 
Attitude while acting practically  – p = 0,000. 

6. Another teacher’s evaluation, there are essential (p≤ 0,05) 
changes between two research parts (initial evaluation level within 
trial phase and the second evaluation level within trial phase) within 
trial phase, regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.021; 
Skill to perform activity  – p = 0,026; 
Attitude while acting practically  – p = 0,026. 

Spirmen rank correlation analysis is used for expert’s agreement 
determination. Experts evaluation average ranks (average rank, e.g., average 
place in row of evaluations growing order) regarding SVID analysis in total is in 
the range from 3,00 to 3,92, e.g., quite similar and experts evaluation is positive. 
Experts evaluation non-parametric statistics for SVID analysis in total is on 
statistically credible significance level p =0,037 (p ≤ 0,05, significance level or 
significance is essential). Thus it may be said that experts opinion regarding 
elaborated tasks for school subject Housekeeping and Technologies  theme 
Housekeeping  for pupils with moderate or severe ID at special boarding 
primary school in C level classes totally statistically credibly is consentient, 
that encourages to implement the promoted tasks (Fogiel, 1998, Lasmanis, 
1999). 

 
Research 3rd stage: September, 2010 – May, 2011.   
In research 3rd stage, empiric data are gathered – 75 pupils’ parents of 

this school are surveyed, in order to do situation analysis in connection with 
education process providing at Riga x special boarding primary school after one 
school year. Basing on founded pupils’ with moderate or severe ID practical 
activity experience development criteria and indices, teacher’s evaluations, 
second teacher’s evaluations and parents evaluations are gathered. Quantitative 
data processing has been done (Geske, Grīnfelds, 2006, 2008), using statistical 
program SPSS 17. 

The following methods are used:  
Cross-line tables (Crosstabs), in order to obtain information regarding 

the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between two features: between initial evaluation 
in evaluating phase and the third evaluation in evaluating phase.  
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The following methods are used:  
Cross-line tables (Crosstabs), in order to obtain information regarding 

the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between two features: 
7. In pupil’s parent evaluation, there are no essential (p˃ 0,05) or 

there are essential (p ≤0,05) changes between two research parts 
(initial evaluation level in evaluation phase and the third evaluation 
level in evaluation phase) within evaluating phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.544; 
Skill to perform activity  – p = 0,394; 
Attitude while acting practically  – p = 0,034. 

8. In teacher’s evaluation there are no essential (p˃ 0,05) or there 
are essential  (p ≤0,05) changes between two research parts (initial 
evaluation level in evaluation phase and the third evaluation level in 
evaluation phase) within evaluating phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.067; 
Skill to perform activity  – p = 0,632; 
Attitude while acting practically  – p = 0,034. 

9. In another teacher’s evaluation there are no essential (p˃ 0,05) or 
there are essential  (p ≤0,05) changes between two research parts 
(initial evaluation level in evaluation phase and the third evaluation 
level in evaluation phase) within evaluating phase regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.067; 
Skill to perform activity  – p = 0,056; 
Attitude while acting practically  – p = 0,013. 

Level changes of pupils’ parents, teachers’ and second teachers’ practical 
activity experience development within activation, trial and evaluation phases 
are summarized in table 3.9 of present doctorate paper (p. 148). 

In total, in evaluation of all respondents: pupils’ parents, teachers and 
second teachers practical activity experience development indices levels, within 
research process, have changed with positive dynamics, that certify regarding 
pupils’ with moderate or severe ID, who are involved in research, development 
growth of practical activity experience. 

In research 3rd stage are used:  
Cross-line tables (Crosstabs), in order to obtain information regarding 

the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between three features: within first part (initial 
evaluations levels within activation phase), second part (initial evaluations levels 
in trial phase) and third part (initial evaluations levels within evaluation phase); 
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The following methods are used:  
Cross-line tables (Crosstabs), in order to obtain information regarding 

the research group: 
Kendall's τB (tau-b) correlation analysis, in order to determine 

statistically important changes between two features: 
10. In pupil’s parent evaluation, there are maximally essential 

(p ≤ 0,001) changes between three research parts for pupils with 
moderate or severe ID regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.000; 
Skill to perform activity  – p = 0,000; 
Attitude while acting practically  – p = 0,000. 

11. In teacher evaluation, there are maximally essential (p ≤ 0,001) 
changes between three research parts for pupils with moderate or 
severe ID regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.000; 
Skill to perform activity  – p = 0,000; 
Attitude while acting practically  – p = 0,000. 

12. In another teacher evaluation, there are maximally essential 
(p ≤ 0,001) changes between three research parts for pupils with 
moderate or severe ID regarding: 
Systematized knowledge about practical activity  – p = 0.000; 
Skill to perform activity  – p = 0,000; 
Attitude while acting practically  – p = 0,000. 

Thus, ASSESSMENT OF ALL RESPONDENTS: 
There are maximally essential (p=0,000) changes IN EVALUATION OF 

ALL RESPONDENTS regarding: 
Systematized knowledge about practical activity,  
Skill to perform activity,  
Attitude while acting practically, for pupils with moderate or severe ID in 

the beginning of the research (Part 1), middle (Part 2) and in the end (Part 3) 
(significance is under 0,05).  

 
Fulfilled correlation quotient calculations (Kendall's τB (tau-b) 

method), certifies that, after intense, considered and reflexive practical 
activity, there appear maximally essential in all the measurements in school 
subject Household and technologies at Household theme within the lessons 
that confirms research hypothesis. 

 
For better visuality and research results perception, dimensional pictures 

are used (Vorobjovs, 2002) (see Figure 4). 
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Figure 4 Pupil’s (Elīze) practical activity experience development levels 
within evaluation of the pupil’s parent, teacher and another teacher 

(Prudņikova) 
 
In Figure 4, evaluation changes can be observed in pupil’s parent, teacher 

and another teacher evaluation between part 1 (initial evaluation level within 
activation phase), part 2 (initial evaluation levels in trial phase) and part 3 
(initial evaluation levels within evaluation phase) for pupils with moderate or 
severe ID, while estimating:  

o Knowledge regarding practical activity, 
o Skill to perform activity 
o Attitude while acting practically,  
That is depicted for each pupil separately within attached diagrams (in the 

example Elīze (name is changed) practical activity experience development 
levels). 
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Research results allow concluding that there exists essential or maximally 
essential difference:  

 in activation phase in research stage beginning and end. That means 
that according to all respondents evaluation: pupils’ parents, 
teachers and second teachers indices, within research period, have 
changed with positive dynamics that certify regarding practical 
activity experience growth; 

 in trial phase in research stage beginning and end , in evaluation of 
two respondents: teacher and second teacher. That means that 
according to evaluation of two respondents: teacher and second 
teacher indices, within research process, there is positive dynamics, 
that certifies regarding practical activity experience growth in trial 
phase, but according to one respondent: pupil’s parent evaluation – 
in one of three criteria: skill to perform, there exist no essential 
changes. That may be explained as disagreement between very 
important grownup’s role and parents readiness in trial phase;  

 in evaluation phase for one criterion: attitude while acting 
practically in research stage beginning and end. That means that 
according to all respondents evaluation: pupils’ parents, teachers 
and second teachers indices, within research period, have changed 
with positive dynamics that certify regarding practical activity 
experience growth within evaluation phase for one criterion: 
attitude while acting practically, but for the rest two criteria there is 
no essential difference, that allow to assert that, in order 
significance p would be considered to be essential,  at knowledge 
systematization regarding practical activity, and would create skill 
to act, longer period s necessary. 

The main result of the research that testify regarding essential changes 
within longer period of time: There is maximally essential difference in all the 
parts of the research within the first initial evaluation, second initial evaluation 
and third initial evaluation, estimating knowledge regarding practical activity, 
skill to act, attitude of pupils with moderate or severe ID while acting in 
practice. That means that in the evaluations of all the respondents: pupil’s 
parent, teacher and another teacher evaluation indices have changed within 
research process with positive dynamics that certify regarding growth of 
practical activity experience for pupils with moderate or severe ID. 

 
Research 3rd stage: September, 2010 – May, 2011.   
Descriptive statistics of obtained data from pupils’ parents inquiry, in 

school years 2009/2010 (94 pupils’ parents participated) and 2010/2011 (74 
pupils’ parents participated),  was acquired, using Crosstabs, that gives the 
potential to obtain clearly in table shape the information regarding the research 
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group: Count information regarding research group and information regarding 
research group in percentage (% of Total).  

But table Chi-Square Test, with obtained indices in Fisher's Exact Test, 
indicates difference – significance level (essentiality level). 

Pirson correlation analysis allows clearing up interchange between 
variable, analysing parents’ mediatising results. 

Research results allow concluding that: 
 within school year 2010/2011, most part of pupils ‘parents agree to 

suppositions that school provides regarding knowledge level, that 
learning process is organised according to pupils’ potentials, treats 
pupils with understanding, the school takes into account child’s 
interests, school promotes friendly mutual relations development, 
and number of parents, who do not agree, has diminished; 

 within school year 2010/2011, respondents number has enlarged 
who have developed good relations with school subject teachers, 
with school administration, where in individual conversations – 
discussions the child’s behaviour, success, progress is cleared up. 
During parents meeting they would like to see and listen to pupils’ 
performances, see their work exhibitions, to listen to other 
specialists information, to listen to outside lecturers; 

 form teacher, subject teacher and school administration cooperation 
with pupils’ parents is proved to be true. 

Conclusion:  
Pupil’s parents, teachers, and second teacher’s evaluation indices, when 

observing: 
 Knowledge about practical activity, 
 Skill to perform activity, 
 Attitude while acting practically, 
Have changed within process of research with positive dynamics, that 

certify regarding growth of research involved pupils with moderate and severe 
intellectual disabilities; 

Pupils’ parents evaluate positively the situation in connection with 
pedagogic process providing at Riga x special boarding primary school that 
certifies regarding practical activity experience development model to be 
effective for pupils’ with moderate and severe intellectual disabilities practical 
activity experience development at special boarding primary school.  

 
In conclusion of doctorate paper, the conclusions drawn in research 

result are included. Elaborated practical activity experience development model 
provides practical activity experience development for pupils with moderate and 
severe ID at special boarding primary school, in school subject Housekeeping 
and Technologies theme Housekeeping. 
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The author of the research considers that practical activity experience 
development model may be used also in wider context. The model would be 
necessary to use in similar /or of the same type educational establishments, also 
in other school subjects for children with moderate and severe ID at other all-
round education schools, because that gives the potential to pupils with 
moderate and severe ID to involve into individually conscious multistage 
activities and that improves their practical activity experience.  
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THE APPROBATION OF THE RESULTS OF THE 
RESEARCH 

 
The research results are approbated within professional and academic 

activities. Doctorate paper theme problems is depicted in scientific issues, 
activated and investigated in pedagogic work. Significant pedagogic work 
experience was obtained at Riga x special boarding primary school from 1999 in 
special psychic development deviation education establishment teacher work, 
and within individual classes in Limited company (SIA) Children health centre 
(Bērnu veselības centrā) „Ķengarags” from 2003 in Montessori pedagogue 
work, that can be considered to be beginning of determined professional interest 
into problem of the subject.  Participation in pedagogic experience and in 
knowledge as lecturer in Rezekne Higher Education institution, in Education 
and Design faculty, 2nd level professional higher education studies program 
„Special education teacher” on the highest education basis, participation as 
lecturer in pedagogues further education courses in Rezekne Higher Education 
institution, in Daugavpils University and pedagogs’ Professional qualification 
improvement providing in further education courses programs realized by 
Grownups pedagogic education centre (PPIC) in Latvia University, in 
Pedagogy, psychology and art faculty, promoted practical experience 
transformation into academic categories.  

Cognitions and results acquired in research process were discussed in 
methodological seminaries organized by Rezekne Higher Education institution, 
Education and Design faculty, Personality Socialization Research institute 
doctoral study programme „Pedagogy” and in tutorials (research process 
categories and methodological base, practical activity experience development 
model, criteria, indices and their levels were discussed) and in scientific 
discussion (doctorate paper prior presentation) on the 26th of November, 2011. 

 
Main results of scientific investigatory work are described in 14 

publications in internationally quotable reviewed editions: 
1. Usca S., Prudnikova I., Lubkina V. (2012). Pupils of special education 

needs within appropriate environment. Education Reform in the 
Comprehensive School: Education Content Research and Implementation 
Problems. The collection of scientific papers, 2011. Rezekne: Rezekne 
Higher Education institution, P. 76 – 87,  EBSCO: Education Research 
Complete http://search.ebscohost.com, RHEI PSRI: 
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062; 

2. Prudnikova I., Černova E. (2011). Game as practical activity experience 
establishment process for pupils of average heavy and heavy mental age 
disturbance at special boarding primary school. The international 
scientific journal, „Pedagogical Technologies in Socialization and 
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Resocialization of Society” (Second call), P. 65 – 73. ISSN 1691-5909, 
www.ru.lv/sys/fak/ped/pspi/is_journal/files/2.doc,  

3. Прудникова И. (2011). Опыт oбучения школьников с тяжелой 
умственной отсталостью в системе образования в Латвии. 
Proceedings of the the International Scientific Conference «Образование 
и охрана здоровья» at Kaliningrad University (Russia), Svetlogorsk, 
September 23–24, 2011, Калининград: издательство БФУ им. И.Канта, 
P. 33 – 41,  http://www.kantiana.ru/ 

4. Prudņikova I. (2011). Mācīšanās pieredzes veidošanās skolēniem ar 
garīgas attīstības traucējumiem speciālā internātpamatskolā (Learning 
Experience Development for the Pupils of Mental Age Disorder at Special 
Boarding Primary School). Society, Integration, Education. Proceedings 
of the international conference, May 27th – 28th, 2011. Rezekne: Rezekne 
Higher Education institution, Vol. 1, P. 456. – 466. ISSN: 1691–5887 / 
ISBN 978–9984–44– 064–4. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, 
http://www.webofknowledge.com/ 

5. Prudņikova I., Ušča S. (2011). Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu ar 
speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās 
skolas apstākļos. Proceedings of the 52nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University. Daugavpils: „Saule”, P. 671.–677. 
ISBN 978–9984–14–521–1, 
http://dukonference.lv/files/zinatniski_petnieciskie_52konf.pdf 

6. Prudnikova I., Usca S., Patapova I. (2010). Rendering of help to pupils of 
special and particular needs at Latvia education system. ICEEPSY 
2010 – International Conference on Education and Educational 
Psychology. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 12, p. 383. – 
392. ISSN: 1877–0428. Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, 
http://pcs.isiknowledge.com, Elsevier ScienceDirect, SCOPUS 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428 

7. Prudnikova I., Usca S., Patapova I. (2010). Rendering of help to pupils of 
special and particular needs at Latvia education system. ICEEPSY 
2010 – International Conference on Education and Educational 
Psychology Abstracts, p. 45.–46. ISSN: 1986–3020; (CD), 
http://www.iceepsy.org/admin/files/iceepsy%20abstract%20book%20201
0.pdf 

8. Prudņikova I. (2010). Prasmju veidošana izglītojamiem ar smagiem 
garīgās attīstības traucējumiem speciālā internātpamatskolā (Skills 
Modeling of the Educatees of Severe Mental Retardation at Special 
Primary Boarding school). Creative Personality, vol VIII. A collection of 
internationally reviewed scientific papers. Riga: Scientific Institute of 
Creativity, RTTEMA, P. 154 – 163. ISSN 1407–6276 / ISBN 978–9984–
9965–2–3.  
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9. Prudnikova I. (2010). The Acquisition of studying skills in build 
environment at Special Primary Boarding School. The international 
scientific journal, “Pedagogical Technologies in Socialization and 
Resocialization of Society” Vol.1, P. 65. – 75. ISSN 1691–5909 / ISBN 
978–9984–44–048–4 www.ru.lv/sys/fak/ped/pspi/is_journal/files/1.doc,  

10. Prudņikova I., Ušča S. (2010). Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu ar 
speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās 
skolas apstākļos. Proceedings of the 52nd International Scientific 
Conference of Daugavpils University, Abstracts of the 52nd International 
Scientific Conference of Daugavpils University: Daugavpils University, 
P.236. ISBN 978–9984–14–482–5, 
http://www.dukonference.lv/files/Tezes.pdf (CD) 

11. Prudņikova I., Ušča S., Vīgante R. (2010). Latvijas esošās pieredzes 
izvērtēšana no iekļaujošās izglītības pausto vērtību viedokļa (Assetment 
of the experience present in Latvia, from the viewpoint of the values 
expressed by inclusive education). Education Reform in the 
Comprehensive School: Education Content Research and Implementation 
Problems. The collection of scientific papers. Rezekne: Rezekne Higher 
Education institution, P. 63.–74. ISBN 978–9984–44–038–5 / ISSN 
1691–5895, EBSCO: Education Research Complete 
http://search.ebscohost.com, RHEI PSRI: 
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062  

12. Prudnikova I. (2009). The development of pupil’s personality with 
moderate and severe learning difficulties. Journal of International 
Scientific Publications: Language, Individual & Society, Vol. 3, P. 318. – 
332. ISSN 1313–2547, http://www.science-journals.eu (CD) 

13. Prudņikova I. (2008). Montesori pedagoģijas izmantošanas iespējas 
skolēniem ar vidēji smagiem GAT (The Use Potentialities of Montesori for 
the Pupils of Average Difficulty of Trouble in mental Age). 
Implementation of the Education Reform in the Comprehensive School of 
Latgale region: Qualitative Analysis of Results. The collection of 
scientific papers. Rezekne: Rezekne Higher Education institution, P. 80. – 
88. ISBN 978–9984–44–015–6, ISSN 1691–5895, EBSCO: Education 
Research Complete http://search.ebscohost.com, RHEI PSRI: 
http://ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20106&p4=201062   

14. Prudņikova I. (2007). Audzināšanas iespējas, izmantojot M. Montesori 
pedagoģiju ikdienā (The use of Montesori Pedagogy in Educational 
Work). Society, Integration, Education. Proceedings of the international 
conference, February 24th-25th, 2006. Rezekne: Rezekne Higher Education 
institution, P. 171. –178. ISBN 978–9984–779–40–9. 
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The results of scientifically experimental work have been reflected in 
publications: 
1. Usca S., Prudnikova I., Lubkina V. (2010). Computer as medium for the 

development of language and social skills of the pupils of special needs.  
The International Conference on Special Education ICOSE 2010 Kyrenia 
on the Island of Cyprus. Abstract Book. 

2. Prudņikova I. (2004). Montesori pedagoģija ikdienā, Rīga: RaKa, 
180. lpp. ISBN 9984–15–58 –6. 

3. Prudnikova I. Practical activity experience development for pupils with 
medium heavy and heavy mental age disturbances The international 
scientific journal „Social welfare interdisciplinary approach”, Šiauliai 
University, Open International University of Human Development 
“Ukraine”. 
 
The gained results of the research have been discussed at 

international scientifically practical conferences  
1. The International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, 

EDUCATION”, Rezekne, May 25 – 26, 2012. Presentation: Teachers’ and 
parents’ cooperation role within provision of pedagogical process at 
special education. Social and Special Pedagogy. 

2. The International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, 
EDUCATION”, Rezekne, May 27 – 28, 2011. Presentation: Learning 
Experience Development for the Pupils of Mental Age Disorder at Special 
Boarding Primary School. Social and Special Pedagogy. 

3. The International Scientific Conference «Образование и охрана 
здоровья» at Kaliningrad University (Russia), Svetlogorsk, September 
23– 24, 2011. Presentation: Использованиe средств образования для 
сохранения здоровья у детей с тяжёлой умственной отсталостью в 
системе образования в Латвии. 

4. The International Conference on Education and Educational Psychology 
Kyrenia (Cyprus) December 2 – 5, 2010. Presentation: Rendering of help 
to pupils of special and particular needs at Latvia education system.  

5. The workshops „Writing Paper to the Journals”, „Preparing papers for 
Publication in Academic Journals” by dr. Hugh Glenn, Education 
Consultant, USA un dr. Zafer Bekirogullari, Cyprus, Kyrenia (Cyprus) 
December 2 – 5, 2010.  

6. The 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University 
April 14 – 16, 2010. Presentation: Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu 
ar speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās 
skolas apstākļos.  
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7. The XIV International Creativity Conference „Creativity in the Lifespan 
of an Individuality” Scientific Institute of Creativity, RTTEMA, 
November 6 – 7, 2009. Presentation: Skills Modeling of the Educatees of 
Severe Mental Retardation at Special Primary Boarding school.  

8. 3th International Research Conference LANGUAGE, INDIVIDUAL AND 
SOCIETY IN THE MODERN WORLD, September 7 – 11, 2009, Sunny 
Beach resort, Bulgaria. Presentation: The development of pupil’s 
personality with moderate and severe learning difficulties.  

9. The International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, 
EDUCATION”, Rezekne, February 24 – 25, 2006. Presentation: The use 
of Montesori Pedagogy in Educational Work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


