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Kongresa rīkotāji

• 11. Eiropas logopēdu kongress tika rīkots zem jaunizveidotās 

organizācijas ESLA zīmola.

• ESLA ir organizācija, kas apvieno logopēdus no visas Eiropas. 

• ESLA apvieno dalībniekus no 31 asociācijas.

• Vairāk nekā 50 000 logopēdu. 

• ESLA mērķis ir panākt spēcīgāku ietekmi Eiropā un ārpus tās, lai 

palielinātu logopēdijas atpazīstamību un sabiedrības informētību, 

aktīvi popularizējot profesiju un aizsargājot profesionālos un 

izglītības standartus.



Kongresa norises vieta – Zalcburga, Austrija

• Zalcburga ir pilsēta un Zalcburgas federālās zemes galvaspilsēta 

Austrijas ziemeļdaļā un Alpu kalnu ziemeļu nogāzē. Tajā dzīvo ap 

150 tūkstoši iedzīvotāju. Pilsēta atrodas pie Zalcahas upes.

• Zalcburga ir viens no ievērojamākiem Austrijas 

un Eiropas kultūras centriem — 1997. gadā 

Zalcburgas baroka stilā veidotajai vecpilsētai tika 

piešķirts UNESCO pasaules kultūras mantojuma statuss. 

• Zalcburgā piedzimis komponists Volfgangs Amadejs Mocarts.

• Zalcburga pazīstama arī ar mūziklu Mūzikas skaņas.

• Arī mūsdienās Zalcburgā tiek rīkoti mūzikas un teātra pasākumi.

• Viens no galvenajiem pilsētas ienākumu avotiem ir tūrisms, taču 

ievērojama nozīme ir arī rūpniecībai — metālapstrādei, ķīmiskajai 

un tekstilrūpniecībai.



Zalcburga, Austrija



Kongresa dalībnieki

• 332 dalībnieki

• 2 dalībnieki no Latvijas

• 110 mutiskās prezentācijas

• 5 galvenie runātāji

• 101 plakāta prezentācija



Jaunas robežas logopēdijā: progresējoša 

prakse, pētniecība un izglītība.

Kongresa laikā tika apgūtas prasmes darbā ar digitālajiem 

rīkiem:

• CLAN - Computerized Language Analysis. Šobrīd efektīvākais rīks 

runas parauga transkripcijai, kodēšanai un analīzei.

• CHAT - Codes for the Human Analysis of Transcripts.

• MEDEL – korekcijas darba materiāli klātienes darbam vai 

telepraksei.



Multilingvālisms

• Lielākajā daļā Eiropas valstu multilingvālisms nav izņēmums, bet 

norma.

• Multilingvālisms netiek uztverts kā traucējošs faktors valodas 

attīstībai.

• Valodas attīstības traucējumi ir sastopami vienlīdz bieži 

monolingvāliem un bilingvāliem bērniem (Tomblin, 1997).

• Valodas novērtējumu multilingvāliem bērniem primāri jāveic 

dzimtajā valodā, to vada profesionāls logopēds, kurš pārvalda 

bērna dzimto valodu visaugstākajā līmenī.

• Valodas sniegumu nav jāsalīdzina monolingvāliem un 

multilingvāliem bērniem (Blumenthal, 2016).

• Tikai 3% logopēdu jūtas pārliecināti par savu sagatavotību darbā 

ar multilingvāliem bērniem.



Komandas darba principi logopēdijā

Veiksmes galvenā atslēga

Jāpārzina iesaistīto speciālistu darba plāns 
un atbildības jomas

Nepieciešams integrēt atsevišķas terapijas 
daļas veselumā

Ieguldījums no visām iesaistītajām pusēm

Komandas darbs vai paralēls profesionāļu 
darbs



Komandas darba principi logopēdijā

• Līdzdalības soļi:

• Mutiska vienošanās par 

korekcijas mērķiem

• Dalīta plānošana

• Dalīta korekcijas darba 

īstenošana

• Dalīta novērtēšana

• Priekšnosacījumi:

• Savstarpēja sapratne

• Uz uzticību balstītas 

attiecības

• Vecāku iesaiste un 

pilnvarošana



Logopēdiskā iedarbība

Noteikt, vai 
logopēdiskā

iejaukšanās ir 
nepieciešama

Noteikt 
korekciju 

veicinošos vai 
kavējošos 
faktorus 
konkrētai 
ģimenei

Izvēlēties 
atbilstošos 
iedarbības 
veidus, ko 

pielietot 
regulāri

Izvēlēties 
piemērotus 
apstākļus: 
vieta, laiks, 
konteksts

Nodrošināt 
piemērotu 
atbalstu



Kas padara logopēdisko korekciju 

efektīvāku?

Laika 
noteikšana

Ģimenes 
iesaiste

Korekcijas 
ilgums

Intensīva 
praktizēšanās

Atgriezeniskā 
saite

Tehnoloģiju 
izmantošana

Motivācija



Ieteikumi sadarbībai ar vecākiem

Ieklausīties
Individualizēt 
pieeju katram 

bērnam
Radīt prieku

Veidot 
cieņpilnas
attiecības

Atbalstīt 
vecāku 

centienus
Iedrošināt 



Alternatīvā un augmentatīvā komunikācija

• Komunikācijas dēļu, grāmatu, grafisku simbolu, rakstītu vārdu 
izmantošana

• Priekšrocības:

+ dod iespēju izteikties

+ viegli izmantot arī ar nepazīstamiem cilvēkiem

• Izaicinājumi:

? Pieejamība un piekļuve

? Laika un enerģijas patēriņš sagatavei un pielietošanai

? Ierobežots vārdu apjoms

• Žestu, mīmikas, ķermeņa valodas izmantošana

• Priekšrocības:

+ Pārnesamība

+ Dabas dotu resursu izmatošana

• Izaicinājumi

? Saprotamība



Teleprakses iespējas logopēdijā

• Ieguvumi:

• Korekcijas nepārtrauktība

• Ekonomiskie aspekti

• Vienlīdzīgākas iespējas 
visiem

• Veselības uzlabošanās

• Klienta ieguldījums

• Augsta pielietojuma 
orientācija

• Uz klientu vērsta korekcija

• Multidisciplinaritātes
veicināšana



Children are not the people of tomorrow, but are

people of today – the unknown person inside

each of them is our hope for the future.

(Korczak, 1929)


