Dalība Erasmus+ projektā „ Themagic to communicate”
31.07.-09.08.2015. Bulgārijā, nelielā pilsētiņā Melnās jūras krastā Kranevo, tika realizēts Eiropas
Komisijas apstiprināts Erasmus+ projekts- pieredzes apmaiņas seminārs logopēdiem par autiska
spektra traucējumiem (AST) „Themagic to communicate” .
Projektā kopā piedalījās 50 dalībnieki no piecām dažādām valstīm: Bulgārijas, Rumānijas,
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, lai dalītos pieredzē par darbu ar bērniem un jauniešiem ar
autiska spektra traucējumiem.
Deviņas dienas gan klausījāmies un vērojām lektoru prezentācijas, gan piedalījāmies grupu
darbā, daloties savās zināšanās un uzklausot citu valstu logopēdu viedokli. Atkarībā no veicamā
uzdevuma, grupu lielums un sastāvs tika mainīts, un katrs darbs tika prezentēts visiem projekta
dalībniekiem.
Pirmajā apmācību dienā iepazināmiesar ikvienuprojekta dalībnieku individuāli, uzzinājām par
katras pārstāvētās valsts logopēdu asociācijas darbu, AST klasifikāciju, diagnostiku un terapijas
iespējām. Tika runāts gan par jau sasniegto, gan par problēmām un izaicinājumiem šajā jomā.
Divas dienas apguvām dr. Ioanna Vogindroukas (Grieķija ) izstrādāto terapiju bērniem ar AST,
kas balstīta uz mācīšanos ar prieku, gaidīšanu, atdarināšanu un atkārtošanu, kā arī katra grupa
izveidoja pacienta profilu programmā „ Themodel of Circles”, kas uzskatāmi parāda bērna
attīstību.
Interesants bija bērnu centra Karin Dom apmeklējums Varnā, kur uzzinājām par šī centra
speciālistu pieredzi darbā ar bērniem ar AST, viņu vecākiem un pedagogiem (skat video).
DorinaAncaTalas un CarolinaBodeaHategan ( Rumānija ) iepazīstināja ar dažādu resursu
izmantošanu darbā ar bērniem ar AST un Dorotejas Bišopas testu, darba grupās veidojām un
prezentējām sociālos stāstus (SocialStories).
Prof. Sarmīte Tūbele dalījās Latvijas speciālistu pieredzē, stāstīja par metodēm bērnu ar AST
lasīt un rakstīt mācīšanā, vadīja grupu darbu doto situāciju analīzē.
Grupu darbu par vienu konkrētu gadījumu divu dienu garumā vadīja arī Anna Manovela
( Bulgārija ).
Noslēgumā organizētājs Yonko Dodevs iepazīstināja mūs ar projektu organizēšanas darbu,
programmu Erasmus + , visi kopīgi izvērtējām šo projektu un sniedzām idejas nākamajiem.
No mācībām brīvajā laikā piedalījāmies kultūras vakaros, kur katra tauta iepazīstināja ar savu
valsti, mūziku, dejām, ēdieniem un dzērieniem, skatījāmies filmas par cilvēkiem ar AST,

dibinājām jaunus kontaktus, apskatījām tuvāko apkārtni, baudījām Bulgārijas viesmīlību un silto
jūru, augstos viļņus un mums, ziemeļniekiem, nepierasti karstos vakarus.
Šogad Latviju Erasmus+ projektā logopēdiem pārstāvēja LLA biedres ne tikai no Rīgas un tās
apkārtnes, bet arī no Daugavpils, Liepājas, Ventspils.
Ikviens no mums daloties kļuva bagātāks, ieguvām jaunus draugus un domubiedrus ne tikai
ārzemēs, bet arī tepat Latvijā. Bija bezgala liels prieks atkalredzēties un iepazīties no jauna, būt
kopā ar sirsnīgiem, pozitīvi noskaņotiem cilvēkiem, kas mīl savu darbu, ģimeni un valsti.
Piedāvājam arī pārējām kolēģēm ielūkoties mūsu deviņās darba un atpūtas dienās un kaut
nedaudz izjust mūsu noskaņojumu, noskatoties pievienotos Ināras Kļaviņas veidotos video.
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