Liepājas izglītības iestāžu logopēdu metodiskā apvienība
Darba plāns 2015./2016.m.g.
Galvenie uzdevumi mācību gadam:
 Apzinātas lasītprasmes pilnveidošana izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 Psihoemocionālo faktoru apzināšana un mazināša valodas traucējumu pārvarēšanā;
 korekcijas un kompensācijas nodarbību metodiska pilnveide;
 pozitīvās pieredzes apmaiņa logopēdiem;
 logopēdu tālākizglītības kvalifikācijas aktualizēšana.

Nr.
1.

Pasākums
LiepU PSDF Logopēdijas
centra 8. zinātniskipraktiskais seminārs
“Agrīnais preventīvais darbs
bērna valodas attīstībā”
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES 8.
STARPTAUTISKĀS
ZINĀTNISKĀS KONFERENCES
PEDAGOĢIJA: TEORIJA UN
PRAKSE IETVAROS

Laiks
18.09.2015.

Vieta
LiepU

2.

Seminārs
Adaptācijas mēneša
izvērtējums. Izglītojamie ar
valodas traucējumiem
1.klasēs, valodas traucējumu
izpausmju veidi.
Pozitīvās pieredzes apmaiņa
– nodarbību vērošana.
Seminārs
„Valodas traucējumu
psihoemocionālie faktori”

Oktobris

15.vidusskola Pēctecības nodrošinājums
valodas traucējumu
korekcijā pārejot no pii uz
mācībām skolā.

J.Jansone

Novembris

Centra
sākumskola
(tiks
precizēts)

J.Jansone
Z.Kronberga
(lektore)

4.

Konkurss “Protu. Varu.
Daru.” izglītojamiem ar
valodas traucējumiem un
grūtībām mācībās.

Janvāris

4.

Seminārs – pozitīvās
pieredzes apmaiņa,
nodarbību vērošana Liepājas
2.vidusskolā.
Seminārs - metodiskās
novitātes darbā ar
izglītojamiem ar valodas
traucējumiem.
Mācību gada logopēdu MA
darbības rezultātu
izvērtējums, turmākās
darbības mērķu
aktualizēšana.
Metodisks un informatīvs

Februāris

Liepājas
2.vidusskola

Aprīlis

Liepājas
8.vidusskola
(tiks
precizets)
Liepājas
MA darbības izvērtējums
15.vidusskola

J.Jansone
G.Tomele

Īstenots atbalsts dažādu

J.Jansone

3.

Maijs

Visu gadu

Plānotais rezultāts
Sadarbība pirmsskolas un
skolu logopēdu starpā.

Izpratne par
psihoemocionālo faktoru
ietekmi uz valodas
traucējumu izcelsmi un
izpausmēm, prasme tos
identificēt un mazināt.
Liepājas
Savu spēju apzināšanās un
15.vidusskola novērtēšana skolēniem ar
dažāda veida grūtībām
mācībās.
Nodarbības efektivitātes
nozīmība grūtību
parvarēsanā sekmīgākam
mācību procesam skolā.
Pieredzes apmaiņa un
diskusijas.

Atbildīgais
G.Tomele
J.Jansone

J.Jansone
I.Stepko
Skolu
atbalsta
personāls
J.Jansone
I.Dukule

J.Jansone

atbalsts izglītības iestāžu
logopēdiem.
Sadarbība ar pii logopēdiem.

Visu gadu

Profesionālā pilnveide, kursi.

Visu gadu

Sadarbība ar Liepājas
iekļaujošas izglītības atbalsta
centru.

Visu gadu

Sadarbība ar Latvijas
logopēdu asociāciju

Visu gadu

Metodiskās apvienības vadītāja:

korekcijas paņēmienu
izstrādē
Pēctecības principu
nodrošinājums.
Profesionālās kompetences
paaugstināšana.
Izglītojamo ar
funkcionāliem
traucējumiem iekļaujošas
izglītības īstenošana

/Jana Jansone/

