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DAUGAVPILS PILSĒTAS

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA
darba plāns
2021./2022. m.g.
Prioritātes
Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un
īstenošanā.
 Atbalsta materiālu veidošana un pasākumu īstenošana personalizācijas veicināšanai mācību
procesā.
 Darba paņēmienu un metožu izmantošana kvalitatīvā korekcijas darba organizēšanā un atbalsta
sniegšanā izglītojamajiem, kuriem ir valodas, dzirdes, mācīšanās, garīgās attīstības, garīgās
veselības, smagi garīgās attīstības vai vairāki smagi attīstības traucējumi un citi jaukti funkcionāli
attīstības traucējumi, ievērojot katra izglītojama veselības stāvokli un individuālās spējas.
 Pēctecīga procesa organizēšana tālākizglītības apgūšanā.
Nr. Pasākumi/aktivitāte
Mērķauditorija
Laiks
Atbildīgais
Mērķi
1. Informatīvā sanāksme
Pilsētas pedagogi,
23.09.2021.
DSPAC direktore Pedagogu
MA gada plāna mērķi un speciālisti.
M.Raičonoka
kompetences
uzdevumi
MA vadītāja
paaugstināšana
2021./2022.m.g.;
I.Valentanaviča
savu pienākumu
Mācību gada prioritātes;
pilsētas logopēdi
kvalitatīvai
MA mācību gada plānotie
speciālie pedagogi izpildei, atbilstoši
pasākumi;
surdopedagogi
izglītības iestādes
MA gada pilsētas
prasībām.
speciālistu pedagogu
profesionālās
kompetences pilnveides
kursu organizēšana;
Darba jautājumu
apspriešana.
2. Surdopedagoga
Pilsētas izglītības
Daugavpils Stropu Darba metožu
konsultatīvais atbalsts
iestāžu
Gada garumā pamatskola –
izmantošanai
pilsētas pedagogiem.
pedagogiem un
attīstības centrs
kvalitatīva
speciālistiem,
Ar iepriekšējo direktore
korekcijas darba
strādājošiem ar
pieteikumu
M.Raičonoka
organizēšanā un
bērniem, kuriem
surdopedagogs
atbalsta sniegšanā
luda-2005@inbox.lv
ir dzirdes
L.Siņakova
izglītojamajiem,
traucējumi.
kuriem ir dzirdes
traucējumi.


3.

“Pedagogu profesionālās
kompetences
pilnveidošana darbā ar
pirmsskolas un
pamatskolas vecuma
izglītojamajiem ar
jauktiem attīstības
traucējumiem” Pedagogu
profesionālās
kompetences pilnveides
kursi.
Pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides
A programmas kursi
Lektore I.Blūmentāle
/Rīgas Stradiņa
universitāte/.

Pilsētas izglītības
iestāžu pedagogi

Oktobris

Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
direktore
M.Raičonoka
Iekļaujošas
izglītības atbalsta
centra vadītāja
T.Maņkovska

Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide.

Pilsētas pedagogi,
speciālisti.

17.11.2021.

Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
direktore
M.Raičonoka
MA vadītāja
I.Valentanaviča

Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveidei atbalsta
sniegšanā
izglītojamajiem,
kuriem ir
nepieciešama
logopēda,
surdopedagoga vai
speciālā pedagoga
nodarbības.

5.

Daugavpils logopēdu,
surdopedagogu un
speciālo pedagogu
metodiskās apvienības
pieredzes apmaiņas
seminārs.

Pilsētas logopēdi,
surdopedagogi,
speciālie
pedagogi

09.12.2021.

6.

Praktiskais seminārs
Daugavpils Universitātes
studentiem “Garīgā
veselība kā viens no
svarīgākajiem pamatiem
veiksmīga mācību
procesa organizēšanā”.

Daugavpils
Universitātes
studenti un
pasniedzēji

12.02.2022.

Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
direktore
M.Raičonoka
MA vadītāja
I.Valentanaviča
logopēdi
surdopedagogi
speciālie pedagogi
Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
Direktore
M.Raičonoka
Metodiķe
I.Valentanaviča
speciālisti
un pedagogi

Pedagogu
inovatīvu
mācīšanas metožu
izmantošana un
pielāgošana
korekcijas darbā,
lai motivētu
izglītojamo
iesaistīšanu mācību
procesā.
Daugavpils
Universitātes
studentu praktiskās
pieredzes
nodrošināšana,
atbilstoši
profesionālās
kompetences
pilnveides
mūsdienu
prasībām, mācību
mērķiem un
uzdevumiem.

4.

7.

Pieredzes apmaiņas
seminārs pilsētas
speciālistiem

Pilsētas logopēdi,
surdopedagogi,
speciālie
pedagogi

8.

Atvērto durvju diena
Daugavpils Stropu
pamatskolas – attīstības
centra
Pirmsskolas izglītības
iestāžu – Daugavpils
Stropu pamatskolas –
attīstības centra
sadarbība. Mācību
pēctecība.

Pilsētas topošie
pirmklasnieki ar
vecākiem,
pirmsskolu
skolotāji

9.

Sadarbība ar pilsētas
skolu un pirmsskolu
izglītības iestāžu
administrāciju un
izglītojamo vecākiem.

Daugavpils
Māc.gada laikā
pilsētas un
novadu skolas un
pirmsskolas
izglītības iestādes.

10. Sadarbība ar Daugavpils
Iekļaujošās izglītības
atbalsta centra
speciālistiem.

Daugavpils
pilsētas
Iekļaujošas
izglītības atbalsta
centrs

03.03.2022.

Daugavpils Stropu
pamatskola –
Ar iepriekšējo attīstības centrs
pieteikumu
direktore
edwa2003@inbox.lv M.Raičonoka
MA vadītāja
I.Valentanaviča
Pilsētas logopēdi
speciālie pedagogi
surdopedagogi
psihologi

Pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide
korekcijas darbā ar
izglītojamajiem,
kuriem ir
nepieciešama
logopēda,
surdopedagoga vai
speciālā pedagoga
atbalsts.
Daugavpils Stropu Daugavpils un
02.05.2022.
pamatskola –
novadu izglītības
attīstības centrs
iestāžu sadarbības
Ar iepriekšējo direktore
ietvaros pēctecības
pieteikumu
M.Raičonoka
pasākuma
Metodiķe
organizēšana
edwa2003@inbox.lv I.Valentanaviča
pedagogiem un
Daugavpils Stropu bērnu vecākiem,
pamatskola –
izglītojamo
attīstības centrs
individuālo
pedagogi
vajadzību
un speciālisti
ievērošanā un
atbilstoša Mācību
procesa
organizēšanā.
Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
metodiķe
MA vadītāja
I.Valentanaviča
surdopedagogi
logopēdi
speciālais pedagogs
psihologs

Izglītojamo
sasniegumu un
attīstības dinamikas
valodas traucējumu
novēršana, kā arī
kognitīvo procesu
attīstības pārskata
veikšana par
skolotāja logopēda,
speciālā pedagoga
un surdopedagoga
darba
paņēmieniem,
metodēm
kvalitatīva atbalsta
sniegšanā
izglītojamajiem ar
runas, valodas,
dzirdes un citiem
funkcionāliem
traucējumiem.
Māc.gada laikā Daugavpils Stropu Dokumentācijas
pamatskola –
sagatavošanai
attīstības centrs
PMK vai VPMK
Direktore
M.Raičonoka
MA vadītāja
I.Valentanaviča

11. Sadarbība ar Daugavpils Daugavpils
pilsētas Izglītības
pilsētas Izglītības
pārvaldes pārstāvjiem.
pārvalde

12. MA darba analīze.
Daugavpils
Tālākie uzdevumi un
pilsētas
virzieni 2022./2023. m.g. logopēdi,
surdopedagogi,
speciālie
pedagogi.

Māc.gada laikā Daugavpils Stropu
pamatskola –
attīstības centrs
Direktore
M.Raičonoka
MA vadītāja
I.Valentanaviča

Maijā

MA vadītāja
I.Valentanaviča

Normatīvo aktu
prasībām
atbilstošas
izglītošanas vides
nodrošināšana,
īstenojot mācību
procesa
diferenciāciju un
individualizāciju.
Izglītojamo
sasniegumu un
attīstības dinamikas
pārskats.

Sastādīja Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA vadītāja I.Valentanaviča

