Palīdzība vidusskolu skolēniem – informācija vecākiem

LATVIAN

Pamatskolā klases audzinātājam ir iespēja Ĝoti labi iepazīt savas klases skolēnus un viĦus vecākus viena
vai vairāku gadu laikā, kamēr viĦi māca savā klasē. Vidusskolā skolēnus nedēĜā vidēji māca ap 14
skolotāju un citu skolas darbinieku.
Tāpēc skolotāja – padomdevēja (Guidance Teacher) (reizēm saukta par Atbalsta skolotāju Support Teacher) loma ir šāda:
Attiecībā uz skolēniem:
 individuāli iepazīt skolēnus un sekot viĦu vispārējai labklājībai skolā un visā, kas ar to saistīts
 atbalstīt viĦu personisko, izglītības, profesionālās orientācijas un sabiedriskos centienus,
strādājot ar viĦiem individuāli – 1:1, kā arī saskaĦā ar Personiskās un sociālās izglītības
programmu
 palīdzēt viĦiem uzstādīt izglītības un personiskos mērėus
 nodrošināt viĦiem papildus atbalstu pārejas posmos (piemēram, no pamatskolas 7. uz
vidusskolas 1.klasi, no vidusskolas 2. uz 3.klasi, pēc vidusskolas 4.klases)
 nodrošināt viĦiem pieeju citiem dienestiem., piemēram, Karjeras izvēles dienestam
 sadarboties ar citiem skolas darbiniekiem iepriekš minēto mērėu sasniegšanai
 nodrošināt un/vai palīdzēt saĦemt papildus palīdzību, ja bērnam radušās jebkādas personiskas
grūtības
 sadarboties ar citām aăentūrām, piemēram, Izglītības labklājības dienestu, Psiholoăiskās
palīdzības dienestiem, Sadarbības dienestiem, Bērnu uzklausīšanas sistēmu, Sociālā darba nodaĜu
 nodrošināt ārpusskolas aăentūras ar ziĦojumiem
Attiecībā uz vecākiem:
 būt pirmajai kontaktpersonai, pie kuras vecāki vēršas pēc palīdzības
 attīstīt pastāvīgas attiecības ar vecākiem
 informēt vecākus gan formāli, gan neformāli par viĦu bērna vispārējo labklājību un sekmēm
 būt saiknei ar citiem dienestiem
Jums kā vecākam vajadzētu uztvert skolotāju – padomdevēju kā savu galveno kontaktpersonu, ar
ko sazināties, lai noskaidrotu jebkuru jautājumu sava bērna izglītības sakarā. ViĦu uzdevums ir
palīdzēt gan jums, gan jūsu bērnam iegūt maksimālo labumu no izglītības sistēmas. Jūs tiekat
mudināti sazināties ar viĦiem vai nu pa telefonu, vai norunājot tikšanos, lai apspriestu
jautājumus, kas rada jums bažas.
Jūsu bērna skolotājs – padomdevējs ir: ...........................................................................................
Ar viĦu var sazināties: ...........................................................................................................
Ja jums ir vajadzīgs tulks, lūdzam to palūgt skolas kancelejā vai sazināties ar Tulku un tulkotāju
dienestu (Interpretation and Translation Service): (0131) 242 8181
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