Sociālais pedagogs:










izvērtē un palīdz bērniem, vecākiem un
skolotājiem risināt problēmas, kas rada
grūtības mācību procesā;
uzklausa, novēro, informē, konsultē,
sniedz atbalstu;
sekmē skolēnu, vecāku un skolotāju
savstarpējās sadarbības iespējas;
ja nepieciešams, apmeklē ģimeni
mājās; pēta skolas sociālo vidi; pēta un
izzina problēmu cēloņus;
palīdz
skolēniem
veidot
dzīves
prasmes;
izstrādā priekšlikumus un organizē
profilaktiskus pasākumus, lai novērstu
vai ierobežotu atkarību un dažādu citu
problēmu izplatību skolā;
koordinē un sadarbojas ar citu
institūciju speciālistiem;
visu jautājumu risināšanā ievēro
konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs var palīdzēt
vecākiem, ja:


radušās grūtības bērna audzināšanā;



bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;



bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;



bērnam ir regulāri konflikti ar
skolasbiedriem un/vai pedagogiem;



bērns stāsta, ka skolā jūtas slikti;



bērnam ir atkarības problēmas;



ir grūtības bērnu nodrošināt ar
nepieciešamajiem mācību līdzekļiem;



nepieciešama konsultācija bērnu tiesību
aizsardzības jautājumos.
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Psihologs:



palīdz bērniem, vecākiem un
skolotājiem risināt problēmas, kas
rada grūtības mācību procesā;
visu jautājumu risināšanā ievēro
konfidencialitāti.

Konsultē:
 piedāvā
skolēniem
un
vecākiem
efektīvākās
un
veselīgākās
metodes,
kā
risināt mācību un uzvedības
problēmas;
 palīdz vecākiem izprast, kā
bērna attīstību ietekmē viņa
mācības un uzvedība;
 veicina vecāku un pedagogu
savstarpējo sadarbību.
Novērtē:
 bērna
mācību
iemaņas,
mācīšanās spējas, personības
attīstību, emocionālo stāvokli,
sociālās iemaņas.
Risina problēmas:
 strādā ar ģimeni un bērnu
individuāli;
 sniedz padomus bērniem,
vecākiem un pedagogiem
problēmsituācijās;
 palīdz
bērniem
apgūt
veiksmīgas
saskarsmes
iemaņas;
 veic pedagogu un vecāku
apmācību par darbu ar
bērniem, kuriem ir uzmanības
un uzvedības traucējumi;
 sniedz psiholoģisko atbalstu
ģimenei krīzes situācijās;
 palīdz
bērniem
pārvarēt
depresijas un vardarbības
radītās sekas.

Speciālais pedagogs:









sadarbojas ar mācību priekšmetu
skolotājiem, valsts un pašvaldības
Pedagoģiski medicīnisko komisiju;
Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un
iesaka iespējamos un piemērotākos
palīdzības veidus;
Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem
mācīšanās traucējumiem;
Organizē speciālās korekcijas darbu;
Sniedz individuālas konsultācijas skolēnu
vecākiem un pedagogiem;
savā darbā ievēro konfidencialitāti.

Speciālā
pedagoga
palīdzība
nepieciešama, ja bērnam konstatē:

Logopēds



Konsultē vecākus, skolotājus un skolēnus par
runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem,
sniedz

metodiskus

norādījumus,

kā

šos

traucējumus novērst.



Diagnosticē skolēna runas, rakstīšanas un
lasīšanas traucējumus.



Konsultē

mācību

priekšmetu

skolotājus

gadījumos, ja bērns nespēj lasīt un rakstīt











aizkavētu attīstību, rīcību, kas neatbilst
bērna vecumam;
nevienmērīgus
vai
vājus
mācību
sasniegumus, intereses zudumu par
mācībām;
vāju lasītprasmi un/vai rakstītprasmi;
izteiktu nespēju kontrolēt savu uzvedību,
tendenci uz sociālu izolāciju, zemu
pašcieņu;
izteiktu aizmāršību;
izteiktu neizveicību;
nespēju pielāgoties dažādām situācijām;
vāju prasmi organizēt un plānot savu
darbību.

tradicionālajā izpratnē.


savā darbā ievēro konfidencialitāti.

