Pieredzes apmaiņas seminārs Igaunijā
Š.g. 25.-26.septembrī notika pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalījās vispārizglītojošo
skolu psihologi un karjeras konsultanti.
Starptautiskais pieredzes apmaiņas seminārs „Latvijas un Igaunijas atbalsta personāla metodiskās
darbības veidi garīgās veselības saglabāšanas ietvaros ” pamatojas uz vienu no Valsts izglītības
satura centra 2014./2015.mācību gadam izvirzītajām prioritātēm: pilnveidot skolēnu izpratni par
veselības un cilvēka drošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, attīstot cieņpilnu
attieksmi pret sevi un citiem, kā arī atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.
Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu psihologi un karjeras konsultanti apmeklēja
divas skolas: Lasnamajas pamatskolu Tallinā un Tapas Krievu ģimnāziju.
Igaunijas skolās, tāpat kā pie mums, vairāk uzmanības tiek pievērsts bērniem ar speciālām
vajadzībām un individuālajām mācību programmām. Šajās skolās tiek veidotas mazas mācību
grupas, kas ir ļoti svarīgas bērniem ar īpašām vajadzībām. Pedagogi un atbalsta personāls,
izmantojas dažādus atbalsta pasākumus, veido individuālas programmas un plānus, īsteno
koriģējoši attīstošās nodarbības, lai pārvarētu mācību grūtības.
Igaunijā karjeras konsultāciju pakalpojumus sniedz karjeras konsultanti un karjeras
informācijas speciālisti reģionālajos Jaunatnes informācijas un konsultāciju centros (YICCs).
Konsultanti apmeklē arī vispārizglītojošās skolas, lai sniegtu atbalstu un informāciju gan
skolēniem, gan skolotājiem.
Igaunijas kolēģi pastāstīja, ka ļoti svarīgi veidot sadarbību ar vecākiem, lai kopīgi pārvarētu
skolēna mācību grūtības, bet realizēt to ir ļoti sarežģīti. Diemžēl vecāki bieži nav informēti par
norisēm un pārmaiņām izglītības sistēmā, tāpēc viņi balstās uz savu negatīvo pieredzi un
stereotipiem par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem un viņu interpretācija bieži
neatbilst reālajai situācijai. Igaunijas skolas administrācija un atbalsta personāls atzīmēja, ka
pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem
priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībai.
Savukārt mēs pastāstījām par atbalsta personāla darbu, parādījām videosižetu par skolas
psihologu darbu.
Daugavpils pilsētas skolu psihologu metodiskās apvienības psihologi A.Petrovska (J. Raiņa
Daugavpils 6.vidusskola), J.Kaļiņina (Daugavpils 17.vidusskola), I. Rabša (Daugavpils
10.vidusskola), O.Elksniņa (Daugavpils 15.vidusskola), T.Ņesteruka (Daugavpils Krievu
vidusskola -licejs) novadīja meistarklases „Praktiskās pašregulācijas tehnikas skolotājiem un
skolēniem psihiskās un fiziskās veselības saglabāšanai”.
J.Podmišaņina (Daugavpils 9.vidusskolas psiholoģe) un L.Voitova (J. Raiņa Daugavpils
6.vidusskolas direktores vietniece) iepazīstināja ar iekļaujošo un neformālo izglītību Latvijā.
Informāciju sagatavoja:
Izglītības psihologu MA
vadītāja
Anastasija Petrovska

