
Sociālais pedagogs skolā

Sociālais pedagogs pārstāv bērna tiesības un rūpējas par to, lai
palīdzētu atrisināt sarežģīto situāciju, kādā nonācis bērns, ja par to liecina
slikta uzvedība, konflikti ar skolas biedriem vai skolotājiem, stundu kavēšana,
klaiņošana, skolas biedru pāri darījumi, noslēgšanās, aktivitātes zudums vai
citas negatīvas izmaiņas skolēna uzvedībā. Skolās sociālais pedagogs tiek
definēts kā atbalsta personāls.

Sociālā pedagoga Indras Kolendovičas darba laiks:

No pirmdienas līdz piektdienai 08.:00 – 14:00

Saziņa ar bērniem un vecākiem pa tālruni 29223719

Ik dienu bērni socializējas gan ģimenē, gan bērnudārzā – gūst jaunu pieredzi,
pilnveido savas sociālās un dzīves prasmes. Bērnudārzs ir vieta, kur mūsu bērni
pavada ļoti lielu un būtisku savas dzīves daļu. Mūsu ikdienas dzīve sastāv no daudz
dažādiem notikumiem – tie varbūt gan patīkami, gan mazāk patīkami. Sociālais
pedagogs palīdz risināt dažādas situācijas un ir kā atbalsts bērnu vecākiem un grupu
pedagogiem. Ikdienā tiek veikts profilaktiskais darbs sociālo prasmju pilnveidošanai,
jaunu zināšanu apgūšanai, grupu saliedēšanai un vienaudžu savstarpējo attiecību
uzlabošanai.

Kādos gadījumos var palīdzēt skolas sociālais pedagogs

Pedagogam, ja:

 skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt

vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:

 nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 ir problēmas mājās;
 skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 ir mācīšanās grūtības;
 ir konflikts ar skolas biedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 ir atkarības problēmas u.c.



Vecākiem, ja:

 radušās grūtības bērna audzināšanā;
 bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti.

Skolas sociālais pedagogs ir daļa no kopējās skolas atbalsta
komandas

 sociālais pedagogs runā ar vecākiem par to, kā palīdzēt skolēnam mājās,
 runā ar skolēniem par iespējām uzlabot attiecības ar vecākiem, skolotājiem un

vienaudžiem,
 palīdz skolēniem realizēt un atkārtot to labo, ko viņi saka un dara,
 izskaidro skolotājiem bērna grūto dzīves situāciju vai citas īpašas problēmas,

kas var iespaidot bērnu izturēšanos un sasniegumus skolā,
 uzslavē vai iedrošina skolēnus sasniegumiem skolā,
 runā ar vecākiem par to, cik nozīmīgi ir dziļāk iepazīt skolu, tās mērķus,

programmas un pakalpojumus,
 veicina skolas, skolēnu un vecāku savstarpējo atbalstu un palīdzību.

Sociālais pedagogs tic, ka ir objektīvi cēloņi, kāpēc daži bērni ir nesekmīgi, izrāda
agresīvas un stresa pilnas emocijas, atkājot šādas izturēšanās cēloņus, cenšas šiem
bērniem palīdzēt.

Skolas sociālais pedagogs nevar maģiski izmainīt situāciju.

Un viņi arī nemaina to. Viņi palīdz skolēniem kaut ko izmainīt sevī:

Sociālais pedagogs tic, ka ir objektīvi cēloņi, kāpēc daži bērni ir nesekmīgi, izrāda
agresīvas un stresa pilnas emocijas, atkājot šādas izturēšanās cēloņus, cenšas šiem
bērniem palīdzēt.

Sadarbības interpretācija:

 kopīgi mērķi sadarbībā iesaistītajām pusēm;
 kopīga darbošanās mērķu sasniegšanai;
 atbildības apzināšanās un sadale starp sadarbības procesa dalībniekiem.

Pedagoga un sociālā pedagoga sadarbības formas:

 Individuālās:
 saruna;
 atbildes uz jautājumiem;
 rakstveida informācija(iesniegums, pieteikums u.c.)



Grupālās:

 piedalīšanās stundās;
 piedalīšanās pedagoģiskās izglītības pasākumos;
 piedalīšanās vecāku sapulcēs, sarunās ar vecākiem.


