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Sadarbības labā prakse
Konsultatīvās nodaļas jaunās iniciatīvas
Inga Millere
Konsultatīvās nodaļas vadītāja

Sadarbība ar valsts un
pašvaldību speciālistiem darbā
ar ģimenēm ar bērniem
Pašvaldību speciālisti konsultējas ar Konsultatīvās
nodaļas speciālistiem par:
❖ bērniem ar uzvedības problēmām;
❖ sadarbības grūtībām ar nemotivētiem vecākiem;

❖ sadarbības grūtībām ar citām atbildīgajām
institūcijām;
❖ bērna atbalsta programmas rekomendāciju
realizācijas procesu.
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Sadarbība ar valsts un
pašvaldību speciālistiem
darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vajadzības gadījumā, Konsultatīvā nodaļa:
❖organizē starpinstitucionālās sanāksmes ar
pašvaldību speciālistiem, pirms vai pēc ģimenes
konsultēšanas.

❖Piedalās valsts un pašvaldību organizētajās
starpinstitucionālās sanāksmēs saistībā ar bērniem ar
uzvedības problēmām:
• bērniem, kuri ir apmeklējuši Konsultatīvo
nodaļu;
• bērniem, kuri nav apmeklējuši Konsultatīvo
nodaļu.
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Elastīga pieeja ģimenes
konsultēšanā
Gadījumos, kad:
❖izglītības iestādē ir 3 bērni ar uzvedības problēmām;
❖minēto bērnu vecāki piekrīt pieteikt bērnus
konsultācijai;
❖izglītības iestāde piekrīt nodrošināt telpas konsultāciju
nodrošināšanai iestādē,

Konsultatīvās nodaļas speciālisti var nodrošināt
izbraukuma konsultācijas pašvaldības izglītības
iestādē, veicinot pakalpojuma pieejamību pēc
iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai.
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Jauna iespēja
valsts un pašvaldību speciālistiem
darbā ar ģimenēm ar bērniem
Gadījumos, kad ir bērns ar uzvedības problēmām, bet
vecāki vai citi likumiskie pārstāvji nav motivēti pieteikt
bērnu konsultācijai, vai arī bērns atsakās apmeklēt
konsultāciju,
Konsultatīvā nodaļa piedāvā iespēju saņemt konsultācijas un
rekomendācijas darbam ar bērnu ar uzvedības problēmām:
❖izglītības iestāžu atbalsta personālam, klases
audzinātājiem;
❖sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem;
❖bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem u.c.
speciālistiem.
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Atbalsta programmu
rekomendāciju lietderība sociālā
dienesta skatījumā
Kritēriji
Sadarbība ar
bērna
likumisko
pārstāvi
Atbalsta
programmas
lietderība
Ieteikumi
Konsultatīvai
nodaļai

Komentāri
Māte bija motivēta sadarboties un pildīt
Konsultatīvās nodaļas atbalsta programmas
rekomendācijas.
Bērna skolas pedagogi izglītības iestādē secināja,
ka ir progress - ar pusaudzi ir vieglāk strādāt
stundu laikā, sekmes ir uzlabojušās, uzvedības
problēmas ir mazinājušā
Pateicos Konsultatīvās nodaļas speciālistiem par
izstrādāto atbalsta programmu un
rekomendācijām.
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Atbalsta programmu rekomendāciju
lietderība izglītības iestādes skatījumā
Kritēriji
Sadarbība ar bērna
likumiskajiem
pārstāvjiem

Komentāri
Sarunā māte pauž viedokli, ka citi ir pie visa vainīgi.
Neuzskata, ka pašai būtu kaut kas jādara, lai situācija
mainītos. Radās iespaids, ka māte ir emocionāli vēsa un
pielieto pārāk direktīvas pedagoģiskās metodes.

Sadarbība ar sociālo
dienestu

Ar pašvaldības sociālo dienestu nesadarbojāmies, jo
pasūtījums bija no skolas administrācijas puses.
Nepilda mācību stundās uzdoto, runā pretī, konfliktē ar
klases biedriem, mēdz būt emocionāli un fiziski vardarbīgs.

Bērna uzvedība
PIRMS atbalsta
programmas
īstenošanas
Bērna uzvedība PĒC
atbalsta
programmas
īstenošanas
Atbalsta
programmas
lietderība

Pašreiz nav bijis neviena incidenta ar destruktīvas
uzvedības izpausmēm..
Kontrolē emocijas, neizraisa kautiņus, motivētāks mācībās.
No pedagogiem, vecākiem un klases kolektīva nav bijušas
sūdzības par Jāņa uzvedību. Programma palīdzēja bērnu
"turēt rāmjos""
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Konsultācijas un atbalsta
programmas lietderība vecāka
skatījumā
Bērna uzvedība
PIRMS atbalsta
programmas
īstenošanas

Bērnam pirmskolas izglītības iestādē tika
novērotas uzvedības problēmas (neklausīja,
nedraudzējās ar citiem bērniem, bija
nekontrolētas dusmu lēkmes).

Bērna uzvedība
PĒC atbalsta
programmas
īstenošanas

Bērns uz skolu iet ar prieku, klasē iegūti 23 pastāvīgi draugi. Bērns kļuvis atbildīgāks,
nobriedušāks, mierīgāks un veiksmīgāk tiek
galā ar savu emociju regulāciju.

Atbalsta
programmas
lietderība

Atbalsta programmas saturs ir ļoti vērtīgs,
taču ir grūtības ar sniegto rekomendāciju
izpildi (piemēram, pašvaldībā nav pieejami
atsevišķi pakalpojumi). Papildus bērna
māte
atzinīgi
novērtēja,
klātienes
konsultāciju ar speciālistiem.
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Paldies par uzmanību!
Jautājumi?

