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„Atbalsts izglītojamo individuālo
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2017.-2019.gadā
E.Kalnbērza, I.Seļuka, L.Gulbe, D.Lasmane

Tika realizētas sekojošas aktivitātespedagogi
Pedagoga palīgs -dabaszinības, matemātika
0,5 slodze 1.-6.klasēm

Pedagoga palīgs -latviešu valoda
0,5 slodze 1.-6.klasēm
Pedagogs- nodarbību ciklam Jauno
dabaszinātnieku skola
0,1 slodze 3.,6.,10.klasēm

Pedagoga palīgs- dabaszinības,
matemātika, latviešu valoda


1.-6.klašu skolēniem sniegts atbalsts mācību
darbā, tai skaitā speciālās izglītības skolēniem:

2017./2018.m.g.-

1176 mācību stundās
2018./2019.m.g.1171 mācību stundā

Pakalpojuma, uzņēmuma līgumi
 Nodarbību cikla «Jauno dabaszinātnieku skola» Dabas
muzejs:
mācību gadā 5 x katrai grupai-18 skolēni no 3.klasēm, 18 skolēni no 6. klasēm
un 18 skolēni no 10. klasēm piedalījās muzejpedagoģiskajās nodarbībās. Pēc
skolēnu anketēšanas izteikta vēlme apmeklēt arī Salaspils botānisko dārzu.

 Nodarbību cikla «Jauno dabaszinātnieku skola» Rīgas
ZOO:
1x mācību gadā katrai grupai-18 skolēni no 3.klasēm, 18 skolēni no 6. klasēm
un 18 skolēni no 10. klasēm.

 Nodarbību cikla «Jauno dabaszinātnieku skola» fiziķis
Aivis Meijers
9 x mācību gadā- 18 skolēni no 3.klasēm, 18 skolēni no 6. klasēm un 18
skolēni no 10. klasēm

Pakalpojuma līgumi
 Robotikas pulciņš
1.gadā trīs 2.-4.klašu grupas (42 skolēni); 2.gadā piecas 2.-5.klašu (70
skolēni) grupas- talantīgi un aizrautīgi pasniedzēji :

 ir paaugstināta skolēnu interese par šo jomu, to pierāda fakts, ka
2.gadā interesentu skaits palielinājās;

 skolai būtu izdevīgāk, ja būtu pašiem savs robotikas skolotājs, nevis
pirkt pakalpojumu, bet diemžēl šobrīd šādu iespēju nav.

Pakalpojuma līgumi
 Klusuma nodarbības
gan 2017./2018., gan 2018./2019.m.g.piecām pirmklasnieku grupām
tika novadīts 6 nodarbību cikls. Katru gadu "Klusuma stundās" tika
iesaistīti 75 skolēni, tajā skaitā 15 skolēni, kas mācās pēc speciālās
izglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un 15
skolēni, kas mācās mazākumtautību mācībvalodā:

 apguva savu uzmanības un emocionālo procesu pašregulācijas
iemaņas, praktizēja apzinātību;
 katram skolēnam bija izveidots savs “Klusuma žurnāls”;
 kopā ar skolēniem nodarbībās piedalījušies klases audzinātāji, kas
jaunapgūto pieredzi mēģināja iekļaut mācību stundu organizēšanā.

Projekta 2.kārta 2019.-2021.gads
 Nodarbību cikls Jauno dabaszinātnieku skola -Dabas muzejs (2x), Salaspils
botāniskais dārzs(1x), Rīgas ZOO(1x), fiziķis Aivis Meijers-eksperimenti(9x).
 Robotikas pulciņš- iknedēļas robottehnikas pulciņa nodarbības (90 min.)

2.-4.klašu skolēniem . Katrā mācību gadā tiek plānotas 3 grupas.
 Programmēšana un elektrotehnika 8.klasei - četru programmēšanas un
elektrotehnikas nodarbību (90 min.) kurss, kas tiek integrēts mājturībā un
tehnoloģijās, trim 8.klašu skolēnu grupām.

 Programmēšana 10.klasei - Četru programmēšanas nodarbību (90 min.) kurss,
kas tiek integrēts informātikā,10.kl.skolēniem, kas apgūst matemātikas,
dabaszinātņu un tehnikas virziena programmu.
 Apzinātības nodarbības- 8 praktisku nodarbību cikls sadarbībā ar biedrību
"Klusuma skola" apzinātības prasmju veidošanai 5 pirmklasnieku grupām. Katrā
grupā ir līdz 30 skolēniem.
 Pedagogu palīgi 1.-6.klasē.
 Projekta kopīgās izmaksas - 64687,74 eiro

