“Izglītība izaugsmei 2019”
Projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Rīgas 3.speciālā pamatskola
Projekts 2018./2019.
” Skolotāji mācās un strādā -SADARBOJOTIES”

Projekta mērķis - veicināt pedagogu kopīgu mācību darba
plānošanu un sadarbību skolas līmenī.
Projekta ietvaros laikā no 01.11.18. līdz 31.05.19. Rīgas
3.speciālajā pamatskolā notika pedagogu kopīgas mācības – gan
teorētiskas, gan praktiskas. Aicināti tika profesionāli lektori. Kā arī
mūsu pašu skolotāji, organizējot radošās darbnīcas, dalījās pieredzē .
Notika kopīgs pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs Drabešu jaunajā
sākumskolā.
Skolas darbā aktualizējām skolotāju sadarbību. Tā rezultātā
skolotāji jau ierosinājuši idejas nākošajam mācību gadam:
- tiks veikti uzlabojumi skolēnu izpētes kārtībā;
- metodisko komisiju darbā tiek runāts par skolotāju sadarbību
mācību procesa plānošanas darbā gatavojoties nākošajam mācību gadam;
- atbalsta personāls 2018./2019. mācību gadā reizi nedēļā
organizēja tikšanās rītus, kuros notika informācijas apmaiņa, situāciju
analīze un problēmsituāciju risināšana. Atbalsta personāla sadarbība ir
veicināta ar pozitīviem rezultātiem;
- ideja par konsultatīvā centra izveidi sāk darboties - skolotāji jau
veikuši pirmos sagatavošanās darbus, lai jau septembrī organizētu
atbalsta grupu mūsu skolēnu vecākiem.
Ar projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai” palīdzību skolas administrācija jau otro mācību gadu pēc
kārtas organizē plānotu, mērķtiecīgu, kolektīvu skolotāju profesionālo
izaugsmi. Tā saistīta ar skolas attīstības plānā noteiktajiem mērķiem un
prioritātēm.
Apkopojot aptaujas rezultātus, esam noskaidrojuši projekta
ieguvumus, kurus ir uzskaitījuši Rīgas 3.speciālās pamatskolas skolotāji
un atbalsta personāls:
1. pilnveidota izpratne par atbalsta materiāliem ikdienā skolēniem
ar autiskā spektra traucējumiem;

2. lekciju cikla “Pedagogu sadarbība mūsdienīgā mācību procesā”,
radīta izpratne, kā plānot mācību darbu, pievēršot uzmanību
stundas mērķim un jēgpilnai atgriezeniskajai saitei;
3. pieredzes apmaiņas izbraukumā Drabešu Jaunajā pamatskolā
redzētais un dzirdētais deva lielāku pieredzi un izpratni, kā
mums pilnveidot mācīšanās procesu un skolas vides kvalitāti,
tāpat mēs novērojām, ka savā skolā daudzas lietas darām līdzīgi,
pielietojot dažādas metodes izglītības programmas apguvei;
4. profesionālās pilnveides attīstīšana- lektores Gaigales mājas
darba- savstarpēja stundu vērošana- transkripcijas analīze;
5. interesantas lekciju formas un praktiskie uzdevumi;
6. iedvesma, kā rezultātā radās jaunas idejas darba organizēšanā
produktīvai sadarbībai ar vecākiem, starp kolēģiem, bērnu
kolektīvā;
7. jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir liels
ieguvums.
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