
Daugavpils pilsētas izglītības psihologu metodiskās apvienības
darba analīze par 2020./ 2021.mācību gadu 

  2020./2021. mācību gada laikā izglītības psihologu metodiskā apvienība aktīvi strādāja pēc 
izvirzītajām darbības prioritātēm: 

 Atbalsts pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem jaunajos mācību apstākļos.
 Izvērtēt un pilnveidot psihologu nodarbību kvalitāti.

 1.  Atbalsta  pasākumi  psihologiem  (semināri,  darbnīcas,  pieredzes  apmaiņas  pasākumi,
tālākizglītība, konferences u.c.)

      Psihologu  MA  informatīvās  sanāksmes  notika  vienu  reizi  mēnesī.  Sanāksmēs  tika  sniegta
aktuālākā informācija, kas saistīta ar psihologu darbu pilsētā, novadā un valstī, kā arī psihologi dalījās savā
darba  pieredzē.  Šajā  gadā  sanāksmju  ietvaros  skolas  psihologi  apsprieda  šādus  jautājumus:
epidemioloģiskās  drošības  pasākumus  Covid-19  infekcijas  izplatības  ierobežošanai;  psihologa  darba
pienākumi  ārkārtas  situācijas  laikā;  prasības  vispārējās  izglītības  iestādēm,  lai  to  īstenotajās  izglītības
programmās  uzņemtu  izglītojamos  ar  speciālām  vajadzībām;  aktualitātes  un  darba  prioritātes
2020./2021.m.g.; psihologu obligātā dokumentācija; psihologa atzinums; nomierināšanās paņēmieni; bērnu
uzvedība; grupas pārraudzība; psihologu profesionālās kompetences pilnveidošana.

Lai  nodrošinātu  kvalitatīvu  atbalstu,  profesionālo  kontroli,  zināšanu,  informācijas  apmaiņu  un
meklētu  risinājumus  problēmsituācijām,  pateicoties  DPIP  Izglītības  atbalsta  nodaļas  budžetā
ieplānotajiem līdzekļiem,  tika  organizēta  grupas  pārraudzība  (8h)  izglītības  psihologiem,  kuru  vadīja
pārraugs izglītības un skolu psiholoģijas jomā Olga Vinogradova. Pārraudzības laikā izglītības psihologi
apsprieda aktuālākos darba jautājumus. 2021.gadā pievērsās dažādām tēmām: izglītojamo emocionālās
problēmas,  mācību iemaņu  un spēju  izvērtēšana,  skolēnu uzvedības  problēmas,  mobings,  vardarbība,
atbalsta  personāla komandas darbs  un izglītības  psihologa  kompetences  un konfidencialitātes  robežas
izglītības iestādē.
            Lai pilnveidotu psihologu profesionālo kompetenci saskaņā ar izvirzītajām prioritātēm, aktuāli
bija psihologu semināri par psihologu atzinumiem, kuru vadīja IP psiholoģe L.Vingre, kā arī pašvaldības
pedagoģiski  medicīniskās  komisijas  vadītājas  T.Maņkovskas ziņojums par obligāto  dokumentāciju  un
ieteikumiem psihologiem, gatavojot izglītojamo uz pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Lai  paaugstinātu  psihologu  profesionālās  meistarības  pilnveidi  un  sadarbības  efektivitāti,
Daugavpils  15.vidusskolas psiholoģe O.Elksniņa,  Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja  psiholoģe
T.Ņesteruka  un  Daugavpils  9.vidusskolas  psiholoģe  J.Podmišaņina  novadīja metodiskus  seminārus
„Bērnu uzvedības korekcija”, “Kā mainīt bērnu uzvedību” un “Ēšanas uzvedība skolēnu vidū”. Semināru
ietvaros  izglītības  psihologiem  bija  iespēja  apgūt  praktiskas  metodes  darbā  ar  bērniem,  kuriem  ir
uzvedības problēmas. 

Izglītības psihologiem bija iespēja  piedalīties  dažādos tiešsaistes semināros,  jo informācija  par
tiem tika regulāri  nodota.  Izglītības psihologi  šogad piedalījās:  mācību centra “Atbalsts” sadarbībā ar
resursu  uzvedība.lv  vebināros;  Rēzeknes  pamatskolas-attīstības  centra  semināros;  Latvijas  Psihologu
biedrības  tiešsaistes  semināros;  VISC  izglītojošos  vebināros;  Latvijas  skolu  psihologu  asociācijas
profesionālās kompetences pilnveides semināros; Latvijas profesionālās psihologu asociācijas semināros;
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra tiešsaistes semināros.

Lai  nodrošinātu  ciešāku  MA  psihologu  sadarbību  un  ātrāku  saziņu  septembrī  tika  izveidota
psihologu  MA  WhatsApp  grupa.  Visu  mācību  gadu  psihologi  grupā  aktīvi  apmainījās  ar  jaunāko
informāciju,  noskaidroja  interesējošus  jautājumus,  sūtīja  apsveikumus.  Regulāri  telefonsarunās  tika
sniegts atbalsts psihologiem ikdienas problēmsituāciju risināšanā. 

      2. Darbs ar skolēniem 
         Īstenojot izvirzītās prioritātes, izglītības psihologi aktīvi strādāja un sniedza atbalstu pedagogiem,
skolēniem un viņu vecākiem jaunajos mācību apstākļos, īpašu uzmanību veltot individuālajam darbam.
Ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās
izglītības  programmās  uzņemtu  izglītojamos  ar  speciālām  vajadzībām”  psihologi  iesaistījās  skolas



kārtības  izstrādē,  individuālo  atbalsta  plānu  izveidē  un  sniedza  atbalstu  skolēniem  ar  speciālajām
vajadzībām. 

Skolas  psihologi  oktobrī  Pasaules  Garīgās  veselības  dienas  ietvaros  un  janvārī  Starptautiskās
Paldies  dienas  ietvaros  izveidoja  informatīvus  materiālus  un  novadīja  psihoprofilaktiskas  nodarbības
izglītojamiem.
      
       3.  Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām (IZM, VISC, profesionālās asociācijas,
augstskolas, novadu izglītības pārvaldes, u.c.)

Pilsētas  psihologi  sadarbojās  ar  Daugavpils  Universitāti,  vadot  praksi  studentiem izglītības  un
skolu psiholoģijas jomā. T.Laizāne piedalās Daugavpils Universitātes izglītības psihologu maģistra darbu
vērtēšanā. Dažādu jautājumu risināšanā notiek sadarbība ar Latvijas skolu psihologu asociācijas vadītāju.

      4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklasēs, mācību līdzekļu izveide (Padlet siena- 
pārraudzība)

2020.gada  oktobrī  izglītības  psihologi  darbojās  meistarklasē  un  dalījās  ar  idejām,  izstrādnēm,
informatīvām  prezentācijām,  ko  var  izmantot  psihologs  attālinātajā  mācību  procesā,  strādājot  ar
izglītojamiem un viņu vecākiem.

2020.gada  decembrī  tika  izveidota  PADLET  siena  psihologiem,  kurā  tiek  ievietota  pilsētas
izglītības  psihologu  informācija  par  praktiskiem  paņēmieniem,  uzdevumiem,  aktivitātēm,  kurus  var
izmantot, sastādot relaksācijas nodarbību skolotājiem. Psihologi PADLET sienā ievietoja labās prakses
piemērus.  Balstoties  uz  iegūto  informāciju,  decembrī  psihologi  savas  izglītības  iestādes  pedagogiem
novadīja relaksējošu nodarbību vai iedvesmojošu pasākumu.

5.  Secinājumi (saistībā ar izvirzītajām prioritātēm) un nākamā mācību gada aktualitātes
       Analizējot izglītības psihologu MA darbu 2020./2021. mācību gadā, var konstatēt, ka saistībā ar
izvirzītajām prioritātēm izglītības psihologu metodiskās apvienības darba plāns tika izpildīts. 
         Skolas psihologi dalījās pieredzē, izglītojās, rīkoja pasākumus un dažādas aktivitātes, lai pilnveidotu
savu  profesionālo  kompetenci  un  ikdienas  darbā  sniedza  atbalstu  pedagogiem,  skolēniem  un  viņu
vecākiem jaunajos mācību apstākļos.
        Nākamajam mācību gadam izvirzītās prioritātes psihologu MA darbā: 

 turpināt piedalīties grupas pārraudzībā ikdienas problēmsituāciju risināšanai; 
 paplašināt sadarbību ar citu jomu institūcijām;
 organizēt pilsētas konkursu izglītojamiem;
 turpināt pilnveidot psihologu profesionālo kompetenci, piedaloties semināros un 

daloties pieredzē ar kolēģiem.
 

Izglītības psihologu MA vadītāja
Tatjana Laizāne 
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