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Par studentu palīdzību attālinātajā mācību procesā
Šajā situācijā, kad valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar COVID-19, ir svarīgi
visiem būt vienotiem un palīdzēt viens otram. Mācību process visā valstī notiek attālināti,
izmantojot dažādas metodes, mācību līdzekļus, t.sk., arī digitālās tehnoloģijas. Attālinātā mācību
procesa ietvaros konstatēts, ka gan vecākiem, gan pašiem audzēkņiem ne vienmēr ir pietiekošas
prasmes un zināšanas kā tikt galā ar mācību procesu. Skolu pedagogi maksimāli cenšas ņemt vērā
ģimenes iespējas apvienot darbu ar bērnu izglītošanu, taču objektīvu apsvērumu dēļ arī vecāku
iespējas ir dažādas.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sadarbībā ar Latvijas
Studentu apvienību (LSA) un vecāku organizācija “Mammām un Tētiem” aicina augstskolas
uzrunāt savu pedagoģijas programmu studentus (topošos pedagogus) kā brīvprātīgos pieteikties
palīdzēt ģimenēm – vecākiem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība attālināto mācību
īstenošanā. Izprotam, ka šādas iniciatīvas atbalsts radīs papildus darbu arī augstskolu atbildīgajiem
pedagogiem, bet šādu atbalstu no augstākās izglītības iestādēm noteikti novērtēs izglītības procesā
iesaistītās puses!
Priekšlikums studentiem šo profesionālo palīdzību, konsultācijas daļēji ieskaitīt kā praksi.
Nepieciešamības gadījumā prakses devējs var būt LIZDA.
Mēs aicinām uzrunāt studentus, apzināt viņu vārdus, kādā mācību priekšmetā, kādā klašu
grupā un ar kādiem digitāliem rīkiem viņi būtu gatavi palīdzēt, konsultējot audzēkņus un vecākus.
Topošo pedagogu palīdzība, solidaritāte ir ļoti būtiska gan skolēniem, gan vecākiem, gan šodien
strādājošajiem pedagogiem!
Ceram uz Jūs atsaucību, ātru un motivētu rīcību, priekšlikumiem! Lūdzam sazināties ar
mums, zvanot pa tālruni 25998994, vai rakstot uz e-pastu lizda@lizda.lv. Ja Jūs pievienojaties mūsu
iniciatīvai, gaidīsim aizpildītas veidlapas no augstskolām līdz 02.04.2020.

Pielikumā – LIZDA izstrādāta brīvprātīgo pedagoģijas programmu studējošo apzināšanas
veidlapa.
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