Izglītība izaugsmei 2019:
Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai

Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba
vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam
3.
Īstenošanas laiks: no 2018. gada 17. novembra līdz 2019. gada 31. maijam
Projekta īstenošanā iesaistījušies 42 RAĢ pedagogi

2.

Dinamika
1.

Misija:
Mūsu absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības – pārliecināti par sevi,
vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes,
talantus un resursus), prot strādāt komandā
un sasniegt kopīgus mērķus.

Labsajūta

Vīzija:
Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem
tiek izkoptas augsta līmeņa mācīšanās prasmes.

Radošums

Skolēnu skaits 2018. / 2019. mācību gads
84

84

115

106

119

89

119

92

91

56

58

51

12. klase

1. klase

Projekta mērķis: stiprināt RAĢ sociāli emocionālo
darba vidi un mentoru darba sistēmu, lai nodrošinātu
efektīvāku atbalstu skolēniem
Sasniegtais rezultāts:
Pedagogi ir apguvuši paņēmienus labvēlīgas
un mierpilnas psiholoģiskās vides veidošanai
RAĢ, mācījušies analizēt pedagoģiskās
situācijas, elastīgi reaģēt uz negaidītiem pedagoģiskiem izaicinājumiem, īstenot vienotu
pedagoģisko darbību un radīt jaunu praksi
mūsdienīgām mācībām psiholoģiski sakārtotā vidē.
Pilnveidotas prasmes:

Pilnveidota izpratne par pedagoga profesionālās darbības dažādiem aspektiem, par jauniešu audzināšanas procesu, par skatījumu uz
bērnu sociālajā hierarhijā un audzināšanas mērķiem.
Labāka izpratne par personīgām izjūtām, strādājot ar skolēniem un
vecākiem, atvieglojot konfliktsituāciju risināšanu un atbilstīgu lēmumu
pieņemšanu kritiskās situācijās.
Stiprināta mentoru darba sistēma, kas balsta RAĢ kolektīva spēju
nodot vērtīgo metodisko pieredzi jaunajiem kolēģiem: 10+4 mentori

• Sadarboties ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem;
• Pamanīt izdegšanas pazīmes un prast atrast
veidu, kā to risināt;
• Atrast laiku sev, nemazinot darba produktivitāti;
• Risināt konfliktsituācijas;
• Organizēt plānošanu (darbam un atpūtai);
• Veicināt mācību motivāciju.

• Apgūti ieteikumi sarunu risināšanai;
• Pilnveidota izpratne par mentora uzdevumiem un atbildību, iespēju sniegt
atbalstu jaunajiem kolēģiem un stiprināt savu pedagoģisko kompetenci;
• Izspēlētas un modelētas dažādas situācijas, stiprinot prasmes sniegt
efektīvu atgriezenisko saiti, uzdot jēgpilnus jautājumus un
analizēt savas darbības rezultātus;
• Rasts ikdienas pienākumu līdzsvarojums.

Galvenās mācīšanās aktivitātes:

Emocijas
Fakti un secinājumi
Grūtu situāciju risināšanas
iespējas

Pedagogu supervīzijas, kurās meklēti un rasti risinājumi pedagoģiskām grūtībām, stiprināta profesionalitāte un sociāli emocionālo
darba vide

Strupceļa sajūtu veicina:
Apspiestas, neatpazītas emocijas,
Pāragru, visaptverošu secinājumu izdarīšana,
Fokusēšanās uz tikai vienu pareizu situācijas risinājumu.
Izkļūt no strupceļa palīdz:
Emociju atpazīšana un pārvaldīšana,
Faktu apkopošana, pirms secinājumu veikšanas,
Dāžādu risinājumu pieņemšana un izskatīšana.
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1.

Supervīzijas:
Lekcija par psihoemocionālo veslību un diskusija, kuras ietvaros tiek identificētas pedagogu darba problēmjomas turpmākam
darbam

Nespēju vairs visu paspēt izdarīt…
Perfekcionisms!

Pazemojums (jaunā
k
no vecākā skolēna): ajam
kā atbalstīt?
Emociju pārvaldība
manai profesionalitātei
Kā stiprināt un pil
n
bērniem un komun veidot attiecības ar
ikāciju savā starp
ā?

Kā palīdzēt sadarboties
bērniem savā starpā?

2.

Mentoru darba koučings:
Stiprināta mentoru darba sistēma,
sniedzot atbalstu mentoriem darbībā
Sagatavoti darbam četri jauni mentori

mentori grupā analizē situācijas, izvirza problēmjautājumus
izvirzītos jautājumus izvērtē no iespēju skatupunkta
atsedzot jautājumu būtību, padziļina situācijas izpratni
grupas dalībnieki kopīgi meklē situāciju risinājumus
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