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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Logopēdijas pamati
*Kursa nosaukums angliski Basics of speech therapy
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa)
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gundega Tomele Nozaru pedagoģijas 

katedra
Asistente, Mg.sc.educ.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)
*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/Nozaru pedagoģija
*Kursa mērķi Sniegt studentiem priekšstatus par logopēdiju kā zinātni un 

logopēdijas pamatkategorijām

*Kursa uzdevumi 1. Sniegt studentiem zināšanas:
- par bērnu runas un valodas attīstību, tās 
priekšnosacījumiem;
- par runas un valodas traucējumu veidiem, to cēloņiem;
- par runas un valodas traucējumu korekciju un profilaksi;
- par sociālā darbinieka lomu palīdzībā bērniem ar valodas 
traucējumiem.
2. Apgūt prasmi diferencēt normālu valodas attīstību un 
valodas attīstības norisi ar traucējumiem.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa noslēgumā studenti prot:
 - orientēties logopēdijas pamatkategorijās;
 - noteikt bērnu runas un valodas attīstības līmeni;
 - sadarbojoties ar logopēdu un bērnu vecākiem, piedalīties 
runas un valodas traucējumu korekcijas un profilakses 
darbā.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
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Kurss dod ieskatu logopēdijas 
pamatkategorijās, sniedz zināšanas par 
bērnu runas un valodas attīstību 
ontoģenēzē, runas un valodas 
traucējumu veidiem un to cēloņiem, 
par korekcijas darba paņēmieniem. 
Atklāj preventīvā darba nozīmi, sociālā
darbinieka līdzdalības iespējas runas 
un valodas traucējumu korekcijas un 
profilakses darbā.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)
Logopēdijas kā zinātnes attīstība un saikne ar citām zinātnēm. 
Valodas traucējumu veidi, to cēloņi, korekcija un profilakse. 6 L/P
Bērnu runas un valodas attīstības ontoģenēze. Bērnu runas un 
valodas attīstības priekšnosacījumi. Bērnu runas un valodas 
attīstība kopveseluma aspektā.

4 L/P

Logopēda darba organizācija un specifika sociālās aprūpes 
institūcijā. Sociālā pedagoga palīdzība bērniem ar valodas 
traucējumiem.

6 L/P

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas.
Logopēda nodarbību hospitēšanas analīze.

16
8

*Prasības KRP iegūšanai Apmeklētas lekcijas un praktiskās nodarbības, izstrādāti 
patstāvīgie darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite.

*Mācību pamatliteratūra 1. Baumane A., Ķeire L. Valodas traucējumu veidi. – R.: Zvaigzne 
ABC, 1994. – 94 lpp.
2. Hadaņonoka I., Hadaņonoka L., Staļģe L., Merirandre R. 
Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem. – 
R.: Rasa ABC, 2002. – 139 lpp.
3. Lieģeniece D., Nazarova I. Veseluma pieeja valodas apguvē. – 
R.: RaKa, 1999. – 112 lpp.
4.Miltiņa I. Skaņu izrunas traucējumi. – R.: RaKa, 2005. – 251 
lpp.
5.Miltiņa I. Skolotāja logopēda darba mape. – R.: RaKa, 2008. – 
302 lpp.
6. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z. – R.: 
RaKa, 1998. – 356 lpp.
7. Tūbele S. Disleksija vai lasīšanas traucējumi. – R.: RaKa, 2008. 
– 161.lpp.

Mācību papildliteratūra 1. Helbrige T. Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. – R.: elpa, 2000. - 
197 lpp.
2. Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā. – R.: 
RaKa, 2004. – 112 lpp.
3.Suchodoletz W. Welche Chancen haben Kinder mit 
Entwicklungsstörungen?–Göttingen:Hogrefe, 2004. – 223 S.
4.Wendland W. Sprachstörungen im Kindesalter. –  Stuttgart: 
Georg Thieme Verlag, 1998. – 138 S.
5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. – 
Екатеринбург: ЛИТУР, 2005. – 316 с.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas.
Logopēdijas  nodarbību hospitēšanas analīze
*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa

piederības)
katedras sēdes
protokols Nr.

 Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


