Izglītības iestādēm jākļūst par sociālā tīklojuma centriem,
kuru pārvaldībā iesaistās un sadarbojas vecāki,
pedagogi, izglītojamie, kā arī plašāka vietējā kopiena.
 Īpaši būtiski iesaistīt vecākus zināšanu apguvē, jo pašlaik
daudzas ģimenes Latvijā nespēj vai neuzskata par vajadzīgu
līdzdarboties bērnu izglītībā.
 Skolotājiem un skolu vadītājiem jāveido pēc iespējas
ciešāka saikne ar skolēnu vecākiem.


Nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits joprojām aug, liecina
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2015. gadā veiktā apsekojuma dati.
2014. gadā Latvijā nabadzības riskam vai sociālai atstumtībai bija
pakļauti 606 tūkstoši jeb 30,9% iedzīvotāju.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73. panta pirmā daļa: «Katra iedzīvotāja
pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā
ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par
jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu
apdraudējumu (..).»

Sociāli atstumtie - grupa ārpus
vairākuma.
Izglītības gadījumā tie ir
skolēni, kas ir ārpus izglītības
sistēmas un ārpus iespējām iegūt
izglītību.

Pētījumi

Skolēnu
atbiršana
pamatskolās
(Dedze, I. et al.,
2004)

Pētījumu analīze
Ārējie faktori ir audzināšanas prasmju trūkums
vecākiem, nepietiekoša skolas un vecāku sadarbība,
skolotāju profesionalitātes ierobežojumi (piemēram,
neprasme mācīt maz motivētus skolēnus), mācību
programmu, grāmatu un metožu neatbilstība
mūsdienu pieprasījumam; mediju attieksme, veicinot
priekšstatu, ka izglītība nesniedz rezultātus.
Iekšējos faktorus veido izglītības vieta skolēna
vērtību sistēmā, viņa apmierinātība ar sevi un prasme
mācīties. Skolēni un viņu vecāki atbiršanu vai tās
draudus
galvenokārt
skaidro
ar
mācīšanās
motivācijas trūkumu, bet skolotāji par galveno
iemeslu min ģimenes apstākļus.

“Sabiedrībā ir nepieciešama
diskusija par bērnu
audzināšanu, jo lielai daļai
iedzīvotāju trūkst zināšanu un
prasmju šajā jomā, līdz ar to
pret bērniem nereti tiek vērsta
vardarbība”.
/Pētījuma “Bērnu tiesību aizsardzības
sistēmas izvērtējums” autore Aivita
Putniņa, 2014/

"Vecāki
atzīst,
ka
viņiem trūkst zināšanu par
to, kā bērns aug un attīstās,
kā pozitīvi disciplinēt un kā
izaudzināt emocionāli veselu
un laimīgu bērnu. Bērna
audzināšana ir viens no
atbildīgākajiem darbiem kāds
vien
iedomājams,
tāpēc
nereti pirmais solis uz
panākumiem
ir
pašu
pieaugušo dzīves sakārtošana
un prioritāšu izvērtēšana.
Un reizēm tas prasa
sākt ar vecāku attieksmes
maiņu“.
/"Centrs Dardedze“
psiholoģe Kristīne Jozauska ,2016/
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Starptautiskais
pētījums

Kopīgie faktori, kas veido skolas pamešanas risku:
nabadzība
un
motivācijas
trūkums,
Skolu nepabeigušie nepieciešamība strādāt, attālums līdz skolai vai
transportam, ģimenes pārcelšanās vai emigrēšana,
un tā sekas
(Kraitone, Dž. et al., veselība, sliktas sekmes mācībās, draugu
ietekme, piekaušana (to dara skolas biedri),
2006)
skolotāja vai skolas nelaipna attieksme.
Riska faktori, kas var palielināt iespēju, ka skolēns
pamet
pamatizglītību:
neregulāra
skolas
apmeklēšana, stundas kavēšana neattaisnotu
iemeslu dēļ, sliktas sekmes mācībās vai izkrišana
mācībās, prasība atkārtot mācības tai pašā klasē,
problēmas bērna ģimenē.

«Iekļaujošā izglītībā skolotājam jāuzķer
moments, kādi atbalsta pasākumi
bērnam var palīdzēt. Nav vienotas
metodes, kā strādāt,» uzsver (VISC)
Speciālās izglītības nodaļas vadītāja
Mudīte Reigase.

«Skolotājam ir liels
izaicinājums
strādāt
ar
bērniem, kuriem ir mācību
grūtības.
Jāmeklē
jaunas
metodes, jābūt radošam un ļoti
pacietīgam. Tas nāk par labu
jebkuram
pedagogam
kā
profesionālim, taču ne katrs to
spēj,»
novērojusi
Rīgas
Valdorfskolas direktore Māra
Svilāne.

Realitāte, ar ko es saskaros,
ir neatbalstoša – pietrūkst resursu,
kur smelties zināšanas un idejas.
Kursi, ar ko nodrošina skolotājus par
iekļaujošo izglītību, ir vienveidīgi un
neatbild uz pašu būtiskāko – kādas
metodes visefektīvāk var palīdzēt?
Kāda ir katras metodes pēctecība? Kā
palīdzēt arī vecākiem izprast sava
bērna
mācīšanās
vajadzības?
Manuprāt, ne jau bērns nevar, bet
gan mēs neesam atraduši viņam
piemērotu mācīšanās pieeju. Tas ir
kopīgs darbs – vecākiem, skolēniem,
skolotājiem un valstij./
Iespējamās misijas matemātikas skolotāja
Agnese Slišāne, 2014/
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Iekļaujošās izglītības
un sociālās
atstumtības riskam
pakļauto jauniešu
atbalsta sistēmas
izveides
problemātika
Latvijā (Nīmante, D.
et al., 2010)

Atbalsta un palīdzības prakses jauniešiem tā
saucamajā riska zonā (skolas pamešanas riska
zonā)
vispārizglītojošajās
skolās
Latvijas
izglītības sistēmā. Atbalsta prakses tiek grupētas
šādi: izglītības ieguves alternatīvu nodrošināšana
skolā
(konsultācijas,
atbalsta
speciālistu
palīdzība, pedagoģiskā korekcija, speciālās
programmas
piemērošana,
integratīvās
programmas piemērošana, pagarinātais skolas
gads u. c.), atkārtotas mācības tajā pašā skolā
(vienu vai divus mācību gadus), skolas maiņa
(pāriešana uz citu skolu, arī uz privātskolu, u.
c.); atbalsta prakses ārpus skolas (vecāki,
privātskolotājs)

Sociālās atstumtības riska pazīmes:
- mācību grūtības, uzvedības grūtības un skolas pamešana.

agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma
bērniem;
 konsultācijas, metodiskās un pedagoģiskās palīdzības
nodrošināšana pedagogiem;
 konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem;
 mācību un metodisko materiālu izstrāde;
 informatīvi izglītojošu pasākumu, t.sk. pedagogu, kuri strādā
ar iekļautajiem BSV, profesionālās kompetences pilnveides
semināru organizēšana;
 pedagogu līdzdalība starptautiskos vai nacionālos projektos,
pieredzes apmaiņas programmās;
 informācijas analīze un publiskošana publiski pieejamos
informācijas nesējos;
 pētniecība sadarbojoties ar augstskolām.


B.Martinsone, 2015

Izrādīt iniciatīvu un noskaidrot iemeslus, kādēļ skolēnam
ir problēmas.
Skolotāja profesionālā kompetencē ir mācību grūtību laicīga
pedagoģiska diagnosticēšana.
 Organizēt mācību procesu tā, lai skolēns iemācītos, un
paskaidrot tā, lai skolēns saprastu.
Skolotājam jāmeklē pedagoģiski paņēmieni un metodes, lai
palīdzētu skolēnam mācību satura apgūšanā.
 Skolotāja entuziasmu, kas liecinātu par pozitīvu
attieksmi pret mācībām, un savu personisko paraugu.
Piedāvājot praktiskas darbības, nodarbības, vingrinājumus.
Jāmotivē skolēnu, jo veiksme pavada tos, kas izmēģina DARI
TO TAGAD un rīkojies.


Psiholoģiska izpēte.
mācīšanās grūtības, motivācija, emocionālās grūtības
u.taml.
 Bērna – ģimenes – skolas attiecību vērtējums.
-ģimene noraida skolu;
-skola noraida ģimeni;
-skola un ģimene noraida bērnu.


Pozitīvi pedagoģiski problēmas risinājumi.
Jāsāk ar attiecību veidošanu. Tas radīs pamatu problēmu risināšanai.
 Abpusēja komunikācijas uzturēšana.
Situācija: Manu bērnu klasē aizskar.
Atbilde, kas neveicina sarunu.
Atbilde, kas veicina sarunu.
“Pajautājiet viņam vai viņš pats vienmēr ir labs” “Pastāstiet , kas tieši notika”


-Skolotājam ar skolēnu izstrādāt konkrētu darbības plānu vai vienošanos, kā
problēmu risināt. Tam vajadzētu vienoties par rīcības plānu – skolotāja
iesaka skolēnam, ko darīt un kā, lai šo situāciju mainītu.
Pārsvarā skolēni nesaskata iespējas pašiem vai skolotājam risināt skolēnu
problēmas, bet domā, ka tās risinās kāds ārpus klases – direktors,
psihologs, sociālais pedagogs; ārpus skolas – vecāki, bāriņtiesa, policija.

Svarīgākais izglītībā paliek skolotājs, kas spēj iedvesmot un
celt bērna pašapziņu, lai bērnam ir prieks un interese
mācību procesā.

Veidot un uzturēt konstruktīvas attiecības ar skolēniem un
atrast kopīgu valodu.
Tas var palīdzēt laikus ieraudzīt un novērst dažādas problēmas,
atbrīvoties no sliktiem ieradumiem.
 Skolēna piederības izjūta skolai.
Vecāku atbalsts un iesaistīšanās bērna izglītībā.
Sākumskolas skolotāju uzticēšanās vecākiem.


“…Es vēlējos dzīvot pilnīgi bez kļūdām, pārvarēt visas aplamības,
pie kurām mani varētu novest dabiska nosliece, paradumi vai
slikti draugi”
Bendžamins Franklins
Blakus labiem ieradumiem jums ir dažādi slikti ieradumu, un
nepieciešamības gadījumā jūs varētu sastādīt diezgan izsmeļošu
tikumu sarkstu, lai atbrīvotos no sliktiem ieradumiem.

KĀRTĪBA
Noliec katru lietu savā vietā. Dari katru darbu savā laikā.
STRĀDĪGUMS
Nezaudē laiku. Dari vienmēr kaut ko derīgu, nedari neko nevajadzīgu.
SAVALDĪBA
Neņem ļaunā pāridarījumus vairāk, kā tie ir vērti.
PATIESĪGUMS
Lai tavas domas ir tīras un taisnīgas. Tas attiecas arī uz taviem vārdiem.
MIERS

Lai tevi neuztrauc nedz sīkumi, nedz nelaimes gadījumi, vienalga, vai tie ir
parasti vai nenovēršami.
KLUSĒŠANA

Nerunā, ja tas nenāk par labu ne citiem, ne tev pašam. Izvairies no tukšām
runām.
PAZEMĪBA

Ņem piemēru no Jēzus vai Sokrāta.
Bendžamins Franklins “Autobiogrāfija”

Katram bērnam, kam ir vājās puses, ir arī talanti, tikai jāprot tos
ieraudzīt un attīstīt.
«Daudz runājam ar bērniem, skaidrojam, izceļam, ar ko mūsu skola var
lepoties. Var jau prātot, kas vajadzīgs vispirms: vai sabiedrībai jābūt
iekļaujošai un iecietīgai un skolai jāseko tās piemēram, vai otrādi –
iniciatīvai jānāk no skolas? Skolotāji veido diferencētus uzdevumus,
strādā papildus ar bērniem, kam grūtības, taču ļoti svarīgas ir
savstarpējās attiecības gan skolotājam un skolēniem, gan bērniem savā
starpā,» uzskata Vaivaru pamatskolas direktore I. Kārkliņa.

1. Sociāli emocionālā audzināšana
Emocionālais intelekts – emociju pašregulācija, komunikācijas
prasmes, mērķu uzstādīšana, problēmu risināšana.
2. Atbalsts pozitīvai uzvedībai
Skaidri uzvedības noteikumi

Pozitīva uzslava
Vienota seku sistēma
3.Vienota atbalsta sistēma problēmu gadījumā

Manuprāt, tas ko bērnam, jaunietim vai
pieaugušajam ir jāiemācās jebkurā izglītības solī
un līmenī ir prasmes, kas ir vajadzīgas ikdienas
dzīvē.
Prasme izteikt viedokli, pamatot to, meklēt,
atlasīt un lietot informāciju, lai radītu ko
jaunu, nospraust sev mērķi un virzīties uz to,
utt.
Ja cilvēks apgūst šīs tik ļoti noderīgās lietas
no mazotnes, viņš ir spējīgs pielāgoties situācijai
un mācīties, to kas viņam ir vajadzīgs.
I.Kolendoviča, 2016
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