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Atbalsts nav vajadzīgs tikai
tad, kad neiet, atbalsts ir

vajadzīgs, lai augtu-
neizdegtu! 

(Konference "Līdera loma izglītībā 2022")



Katrs bērns ir talantīgs

Mācību priekšmetā Mūzikā Sportā

IT Mākslā



Savu talantu jaunietis VV1Ģ 
realizē piedaloties

Orķestrī

Sporta sacensībās

Pašpārvaldē

Olimpiādēs

Korī

Konkursos, skatēs



Sadarbībā ar

Mūzikas skolu

Sporta skolu

Digitālo centru

Mākslas skolu Jaunrades namu



Edurio aptaujas
 Klašu audzinātāju sadarbības grupa
Individuālās sarunas ar vecākiem

Mums ir jābūt informētiem:
1.
2.
3.

 

• Klases audzinātāja

• Klases biedri

• Psiholoģe

• Priekšmetu skolotāji





Skolēns

Skola

ĢimeneKā es varu 
palīdzēt pats sev?

Kā man var 
palīdzēt 

skolas vide un pedagogi?

Kā man var
palīdzēt ģimene?

Sadarbība 
un 

caurvija



E.Vanaga lekcija
 "Mācīšanās plānošana un

organizēšana mācību jomā attālinātā
mācību procesā no pašvadītas

mācīšanās aspektiem"
 

Supervīzijas
 (arī projekta Pumpurs ietvaros)

 

E.Vanaga lekcija
 "Mācīšanās plānošana un organizēšana
mācību jomā attālinātā mācību procesā

no pašvadītas mācīšanās aspektiem"
 

 D. Zandes lekcija “Komunikācija un
saskarsme ar pusaudžiem mācību

procesā”

E.Vanaga lekcija
 "Mācīšanās plānošana un

organizēšana mācību jomā attālinātā
mācību procesā no pašvadītas

mācīšanās aspektiem"
 

Metodiskā diena

 Neklusē!

Izglītojamais Pedagogs Vecāki

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas piedāvājums
2021./2022.m.g.



Pedagoga atbalsts ikdienas darbā

Skolas vadības atbalsts

Teicamnieku klinģeris

Lielā Cerība

Pateicības diena 
Tu esi mūsu lepnums

Ieteikumi un uzslavas

Iesaiste projektos Gada skolēna plāksnīte 

Atbalsts attīstībā!



Kā jaunietis var palīdzēt sev?



VIDE-tas ko paši radām



Skolas psihologa atbalsts skolēniem-
psiholoģiskā izglītošana, psihoprofilakse, konsultēšana – balstīta uz psihologa pieejamības,

personīgā kontakta un uzticēšanas pamata. 

 
“Jauno psihologu pulciņš” 

 
 

 
Tematiskās klases stundas (sadarbībā ar klases

audzinātājiem) par veiksmīgu adaptācijas procesu jaunajā
skolā/ klasē, attālināto mācību procesu, sadarbību ar skolas

psihologu, mobingu klasē, stresa pārvarēšanu pirms
eksāmeniem, motivāciju, emocijām un vērtībām, konfliktu

risināšanu, konstruktīvu saskarsmi u.c.
 

Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi aizvadīta emocionālās
labsajūtas nedēļa

 

Skolas pasākumu apmeklēšana, iesaistīšanās
skolēnu aktivitātēs

 
Emocionālās pašsajūtas “monitorings” e-klasē

– sarakstīšanās ar skolēniem.
 
 

 
Individuālās konsultācijas 

(arī attālināti).
 
 



Laika izbrīvēšanai, lai darītu to, kas tevi iedvesmo,
vajadzētu kļūt par prioritāti ne tikai tāpēc, ka citādi
var saslimt, bet arī tādēļ, ka, khm, kāda gan vispār

jēga dzīvot bez prieka?
( Roslings H. , 2019) 

 
Paldies par uzmanību!


