RIGAS 5. PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS

Attālināto mācību laikā izglītojamiem un
viņu vecākiem ir pieejams skolas atbalsta
personāls
GALVENĀ SAZIŅAS FORMA PEDAGOGIEM, IZGLĪTOJAMIEM UN
VECĀKIEM IR E-KLASES SISTĒMA.
PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS UN INDIVIDUĀLAS
VIENOŠANĀS IESPĒJAMS IZMANTOT CITUS SAZIŅAS VEIDUS
(WHATSAPP, TELEFONSARUNA).
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGI SNIEDZ PSIHOLOĢISKO ATBALSTU UN KONSULTĀCIJAS:
Krīzes situācijā, adaptācijas grūtībās.
• Par individuālām emocionāla rakstura grūtībām.
• Vecākiem par skolēna dienas režīma strukturēšanas, mācīšanās prasmju stiprināšanas, uzvedības grūtību,
disciplinēšanas u.c. jautājumiem.
•

Amanda Zariņa – konsultācijas otrdienās, trešdienās no 11.00 – 17.00 izglītības programmas (21015811) un (21015911) no
5. – 9. klases un arodklašu izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem.
Karina Agadžanjana – konsultācijas pirmdienās, otrdienās, piektdienās no 11.00 – 14.00 izglītības programmas
(21015811) un (21015911) no 1. – 4. klases izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem.
Svetlana Laudurga – konsultācijas pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no 11.00 – 14.00 izglītības programmas
(21015711) izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem.

SPECIĀLIE PEDAGOGI SNIEDZ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS VECĀKIEM SASKAROTIES AR
GRŪTĪBĀM MĀCĪBU VIELAS APGUVĒ

Veido ieteikumus uzmanības, atmiņas un koncentrēšanās spēju treniņiem
Sagatavo ieteikumus mācību procesa organizēšanai un motivācijas veidošanai mājās
Sniedz atbalstu skolēniem, kuri strādā pēc individuālajiem izglītības plāniem

Aiga Štāle – konsultē darba dienās no plkst 10.00 – 17.00
Dina Krocāne – konsultē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 10.00 – 17.00
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES UZVEDĪBAS
KONSULTANTI SNIEDZ ATTĀLINĀTAS KONSULTĀCIJAS VECĀKIEM

ī
ā uzvedības problēmu pārvarēšanā
• Izglītojamā vēlamās uzvedības modeļu veidošanā, pilnveidē un nostiprināšanā
• Izglītojamā nevēlamās uzvedības modeļu ierobežošanā
• Izgl tojam

Inese Jansone - konsultē darba dienās no 10.00 – 17.00
Kulasma Nadirova – konsultē darba dienās no 10.00 –17.00
SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Sociālais pedagogs sniedz atbalstu un konsultācijas vecākiem, kas saistītas ar:
Attālinātā mācību procesa nodrošināšanu
Atbalstu krīzes situācijās
Aktuālām problēmām un to iespējamiem risinājumiem
Dzintra Endzeliņa - konsultē izglītības programmas (21015811) un (21015911) 1.-9. klases un
arodklašu vecākus darba dienās 10.00 – 17.00
Sigita Šilinska - konsultē izglītības programmas (21015711) 1.-9. klases izglītojamo vecākus
darba dienās 10.00 – 17.00

MONTESORI, AUDIOLOGOPĒDS UN MĀKSLAS TERAPEITS

Montesori pedagogs - Dace Kārkliņa- Veido individuāli pielāgotus Montesori
vingrinājumus, kurus var veikt mājās. Konsultācijas 10.00 - 18.00.
Audiologopēds - Anete Bromulte - Izmanto youtube.com saiti, kurā pieejami
artikulācijas vingrinājumi, kurus var veikt mājās, vai veido individuāli pielāgotus
uzdevumus. Konsultācijas otrdienās, ceturtdienās un piektdienās 10.00 - 17.00.
Mākslas terapeits - Līga Sarkane - Sagatavo e-klases sistēmā mākslas terapijas
uzdevumus, veido programmas PAINT vidē uzdevumus dāžādu spēju līmeņiem.
Konsultācijas pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 12.00 - 17.00.

LAI POZITĪVA SADARBĪBA UN SAZIŅA ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ
ī ī

ī
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