Sociālais pedagogs skolā
Skola ir vieta, kur skolēns pavada lielu daļu sava laika. Viņš atnāk uz skolu ar
tām zināšanām, prasmēm un uzvedības modeli, kādu viņš ir apguvis mājās. Skola ir tā
vieta, kur viņš iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas un prasmi, kā uzvesties un
dzīvot sabiedrībā. Izglītības iestāde nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās
saskarsmes institūcija. Ir situācijas, kad skolēnam ir grūtības ar tās pārvaldīšanu,
šādās situācijās atbalstu, palīdzību nodrošina sociālais pedagogs. Sociālā pedagoga
darba joma saistās ar atbalsta funkciju bērnam, pedagogam, vecākiem.
Skolas sociālais pedagogs piedalās stundās un vēro skolēnu uzvedību, kā
veidojas viņu savstarpējās attiecības ar skolotāju, klases biedriem. Cenšas laikus
pamanīt un novērst problēmas un konfliktus.
Skolas sociālais pedagogs piedalās vecāku sapulcēs.
Skolas sociālais pedagogs skolēniem ir kā draugs, kuram var uzticēties un
kurš par esošām problēmām nestāstīs citiem, bet palīdzēs tās risināt, individuāli
runājot ar katru, un, protams, tas ir darbs ar vecākiem.
Sociālais pedagogs ievēro profesionālās ētikas kodeksu, kas liek nodrošināt
konfidencialitāti. Konsultāciju laikā iegūtā informācija netiek izpausta.
Par sociālo pedagogu var strādāt tikai tāds speciālists, kuram ir akreditētas
augstskolas diploms par sociālā pedagoga izglītību un kvalifikāciju.

Kam un kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
Klases audzinātājam, ja:
• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt
vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.tml.

Skolēnam, ja:
• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
• ir problēmas mājās;
• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
• ir mācīšanās grūtības;
• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
• ir atkarības problēmas u.tml.

Vecākiem, ja:
• radušās grūtības bērna audzināšanā;
• bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
• bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
• bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
• bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
• bērnam ir atkarības problēmas;
• ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību
līdzekļiem u.tml

