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Inovatīvā starpdisciplinārā atbalsta pasākumu programma
Projekta mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu, realizējot inovatīvu starpdisciplināru atbalsta pasākumu
programmu Rīgā un visos Latvijas novados. Atbalsta pasākumu programma ietver pasākumus profesionālai
izaugsmei, attīstībai, komunikāciju un sadarbības spēju pilnveidošanai darbojoties grupās, sociālai adaptācijai,
mazinot trauksmes, depresijas un stresa līmeni, veicina sekmības uzlabošanu, uzmanības atmiņas, uztveres,
loģiskās domāšanas un valodas pilnveidošanu, ietver vingrinājumus skolēnu kustību, praktisko iemaņu un
profesionālās izaugsmes pilnveidošanai, mazina stājas problēmas, veicina prasmi izteikties un attīsta radošumu.
Mērķa sasniegšanai tiks veidotas interaktīvas darbnīcas, kas veicinās sociālo, komunikatīvo,
uzņēmējprasmju un radošuma pilnveidošanu. Darbnīcās, bērni veidos ar mācībām un sadzīvi saistītus radošus
projektus, mācību firmas, izdos avīzes u.c., kas paaugstinās sociālo aktivitāti un līdzdalību sabiedrības
procesos. Karjeras attīstības nodarbības nodrošinās dzīves prasmju pilnveidošanu, sagatavošanu turpmākajai
karjeras virzībai un attīstībai, savas vietas atrašanai turpmākajā darba dzīvē. Karjeras attīstības nodarbībās
notiks tikšanās ar uzņēmējiem, arī skolas absolventiem – veiksmīgiem uzņēmējiem, tiks apzināta viņu darba
pieredze, bērnu profesionālās intereses, veikta karjeras plānošana un sniegta informācija par profesijām.
Programma ietver arī pārgājienu un ekskursiju. Mācību ekskursiju laikā tiks tuvāk iepazīti apkārtnes
uzņēmumi un firmas, apgūtas jaunas sociālās prasmes un dzīves darbības iemaņas. Pārgājienu laikā bērni
pilnveidos savas fiziskās spējas, labāk iepazīs tuvējo apkārtni un kultūrvēsturiskos objektus
Mācību laikā skolēni saņems regulāras individuālas daudzprofila speciālistu konsultācijas, kas ļaus
labāk saprast mācību vielu un būt veiksmīgākiem akadēmisko sekmju gūšanā. Psihologa vadībā notiks bērnu
un jauniešu personības, pilnveides nodarbības, izmantojot specifiskas darba metodes paaugstinot bērnu
pašvērtējumu, mācīšanās motivāciju, dzīves jēgas izpratni, tādejādi mazinot trauksmi un citus psiholoģiskā
riska faktorus.
Projektā realizēšanā iesaistīts mūsu skolas atbalsta personāla speciālisti: psihologs Nataļja
Sedočenkova, sociālais pedagogs Irina Dmitrijeva, logopēds Una Skaista. Septembrī vecāki un skolēni tika
informēti par projekta mērķiem un būtību, skolēni ar interesi atsaucās piedalīties jaunajā projektā, vecāki un
skolēni vienojās ar pedagogiem par dalību nodarbībās. Rezultātā skolā tika izveidotas 2 grupas: 3.klasēm un
4.-5.klasēm. Katrā grupā piedalīsies 14 skolēni. Nodarbības sākās oktobrī.

ESF projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgas un fiziskas veselības
uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”
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