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Gādā, lai skolēni  
nepārtrauc mācības

Darbības programmas "Izaug-
sme un nodarbinātība" 8.3.4. 
specifiskā atbalsta mērķa 

"Samazināt priekšlaicīgu mācību pār-
traukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus" ietvaros 
Alūksnes novada vidusskola ar 2018.
gada 25.janvāri iesaistījās Eiropas So-
ciālā fonda projekta “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” īstenošanā. 

Projekts ilgst līdz 2022.gada 31.de-
cembrim ar mērķi samazināt bērnu 
un jauniešu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu. Projekta mērķaudito-
rija ir 5.-12.klašu skolēni.

Kopš esam iesaistījušies projektā 
"PuMPuRS", esam sapratuši, ka, snie-
dzot atbalstu kādam skolēnam, sko-
lotājiem vairāk jāsadarbojas savā 
starpā. Ļoti bieži klases audzinātājs 
un priekšmetu skolotāji katrs bērnu 
redz citādi. Tagad skolotāji daudz vai-
rāk runā savā starpā par konkrētu 
bērnu un kā viņam varētu palīdzēt.

Priekšlaicīga mācību pamešana 
nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi 
un nodarbinātību, palielina sociālās 
atstumtības un nabadzības risku. 
Skolā šobrīd tiek īstenoti individuālā 
atbalsta plāni 13 skolēniem. Gan sko-
lotāji, gan skolēni atzīst, ka sākotnējā 
skepse pret projektu ir zudusi, un no-
vērtē pirmos pozitīvos rezultātus. 
Skolēni projektā saņem individuālas 
konsultācijas mācību priekšmetos, 
kuros zināšanu līmenis ir nepietie-

kams. Tam ir dažādi iemesli: skolu 
maiņa, kavējumi, slimošana, zema 
mācību motivācija. Konsultācijas 
sniedz pamata priekšmetos: matemā-
tika, latviešu valoda, angļu valoda, 
krievu valoda, dabaszinības. Šajos 
mācību priekšmetos ir jākārto eksā-
meni gan pamatizglītības, gan vispā-
rējās izglītības iegūšanai. 

Katram bērnam ir savs dzīves-
stāsts, kāpēc viņš nonāk riska grupā 
un vēlas pamest mācības. Citam tā ir 
neprasme iekļauties klases kolektīvā, 
bērni bieži mēdz būt ļauni, izsmej 
klasesbiedru, piemēram, par nesek-
mīgām atzīmēm. Bet, iespējams, tu 
nekad nezini, kas patiesībā notiek ar 
tavu klasesbiedru. Tieši individuālās 
konsultācijas, sarunas palīdz no-
skaidrot konkrētajam skolēnam vaja-
dzīgo. Žēl, ka ne visi skolēni novērtē 
viņiem sniegto atbalstu, cenšoties iz-
vairīties no konsultācijām. Šiem bēr-
niem it īpaši gaidām vecāku atbalstu 
un sapratni. Latvijā 60 % skolēnu ir 
neattaisnoti mācību kavējumi, kas ir 
viens no augstākajiem rādītājiem Ei-
ropā. Bieži mācību kavējumi signali-
zē par risku priekšlaikus pamest sko-
lu. Arī mūsu skolā daļiņai skolēnu 
neattaisnoti mācību kavējumi ir 
drauds izglītības neiegūšanai. 

Tikai sadarbojoties pedagogiem 
un vecākiem, mums ir iespējams pa-
līdzēt bērniem. 

— Direktores vietniece mācību 
darbā Silva Zariņa

Dalība “eTwinning” aktivitātēs
Kā angļu valodas skolotāja ikdie-

nas rosībā esmu apmeklējusi dažādus 
kursus sevis pilnveidei. Vieni no tiem 
bija “eTwinning” kursi, kur tiku iepa-
zīstināta ar iespējām pilnveidot savas 
un skolēnu angļu valodas zināšanas. 

Uzsāku savu dalību “eTwinning” 
vietnē. Tas bija 2013.gads, kad tika 
uzrakstīts un 28.augustā akceptēts 
mans pirmais projekts „Learning En-
glish language” (angļu valodas apgu-
ve). 2013.gadā tika izstrādāts un ap-
stiprināts nākamais projekts - „Pen-
friend”. Šajā projektā tika īstenotas 
daudzas idejas kopā ar skolotāju no 
Itālijas. Joprojām turpinu sarakstīties 
ar šo skolotāju un uzzinu par viņas 
ikdienas gaitām. Tas bija veiksmīgs 
projekts, kas motivēja mani turpināt 
strādāt “eTwinning” vietnē.

Katra mācību gada sākumā cenšos 
atrast sev un skolēniem interesējošu, 
vienojošu tēmu, šogad - apsveikuma 
kartīšu saņemšana uz Latvijas simt-
gadi no dažādām Eiropas valstīm. 
Sadarbība notiks ar Polijas, Kipras, 
Maltas un Latvijas skolām, skolotā-
jiem, skolēniem.

Šogad, savā piektajā darbības gadā 
kopā ar “eTwinning”, uzdrošinājos un 
pieteicos uz pasākumu-kursu „Futu-
re Classroom Workshop SEN Sep-
tember 2018” (nākotnes klases dar-
bnīca, kas palīdz skolotājiem darbā ar 

skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzī-
bas) apmeklējumu, kas notika Eiro-
pas sirdī – Briselē. Saņēmu apstipri-
nājumu un atļauju gan no Alūksnes 
novada vidusskolas direktores, gan 

no Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras un ar nepacietību gai-
dīju 28.septembri. Līdz tam tiku ie-
pazīstināta ar vēl vienu kolēģi no 
Latvijas - Kandavas, ar kuru mums 

bija jādodas uz šiem kursiem. Tā es 
devos savā pirmajā lidojumā uz Bri-
seli.

28.septembra pēcpusdienu veltī-
jām pastaigai pa Briseli. Komunicē-
jām ar patiesi sirsnīgiem un atsaucī-
giem cilvēkiem, kuri mums izskaid-
roja un palīdzēja atrast vajadzīgās 
apskates vietas. Radām pozitīvās 
emocijas un gaidījām 29.septembra 
rītu. 

29. un 30. septembrī notika aktīva 
darbošanās nākotnes klasē. Termins 
"īpašās vajadzības" parasti attiecas uz 
tiem, kuriem ir īpaši noteiktas mācī-
bu vajadzības. Ar IKT var gūt labumu 
visi skolēni, bet tiem, kuriem ir inva-
liditāte, tas ļauj īstenot individuālo 
mācību procesu, paver iespēju skolē-
niem, kuriem ir problēmas ar komu-
nikāciju utt. Seminārs sniedza ievadu 
skolotājiem, kuri vēlas mācīties, kā 
veidot nodarbības, mācību stundas 
un pasākumus bērniem ar mācīšanās 
grūtībām. 

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotā-
jiem veidot iekļaujošu vidi skolās un 
klasēs, izmantojot praktiskās iemaņas 
un padomus, kā arī veidot kontaktus 
“eTwinning” projektiem, kur dalīta 
mācīšanās var notikt ārpus seminā-
riem. 

Nodarbībās tikām iepazīstināti ar 
jaunākajām tehnoloģijām, kuras var 

izmantot klasēs, kā arī notika inten-
sīvs mācību darbs. Skolotāji no da-
žām valstīm dalījās pieredzē. Konsta-
tēju, ka darbojamies ļoti līdzīgi. Pozi-
tīvi pārsteidza tas, ka Maltā slimnīcās 
darbojas skolotāji, kuri palīdz skolē-
niem neatpalikt mācībās. Slimojot 
skolēni turpina mācību gaitas kopā ar 
pozitīviem skolotājiem, kuri gan psi-
holoģiski, gan pedagoģiski tiek tam 
sagatavoti. Kursu sasniedzamais re-
zultāts - būtiski veicināt iekļaujošas 
klases un skolu izveidi visās iesaistīta-
jās skolās un valstīs. Manā darba pie-
redzē pēc šī kursa apmeklējuma būs 
jauns izaicinājums - veicināt skolēnu 
ar īpašām vajadzībām vēlmi apgūt 
angļu valodu savā individuālajā ritē-
jumā. Maksimāli radīt gaisotni, kurā 
rodas vēlme piedalīties un attīstīties, 
palīdzēt saskatīt angļu valodas vaja-
dzību 21.gadsimtā.

Paldies gan Jaunlaicenes pamat-
skolai, kurā tika uzsākta sadarbība ar 
“eTwinning”, gan Alūksnes novada 
vidusskolai, kurā tiek turpināta un 
atbalstīta dalība “eTwinning” projek-
tos un pasākumos. Liels paldies Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūrai par atbalstu dalībai šajos 
kursos. 

— Alūksnes novada vidusskolas 
angļu valodas skolotāja  

Karina Semjonova

Angļu vAlodAs skolotāja Karina Semjonova atzīst, ka “eTwinning” 
aktivitātēs tiek gūta ļoti vērtīga pieredze.            foto: no skol a s arhīva

Iesvētības Halovīna noskaņās
31.oktobrī skolā norisinājās pa-

sākums par Halovīna temati-
ku. Šo pasākumu organizēja 

skolēnu pašpārvalde. Galvenais uz-
devums bija iesvētīt 7. un 10. klases 
skolēnus. Protams, piedalījās arī ci-
tas klases, jo vakarā notika tautas 
bumbas spēle. 

Pasākums bija sadalīts divās da-
ļās. Pirmā daļa bija 6.-8.klases sko-
lēniem, otrā daļa bija 9.-12.klases 

skolēniem. Vecāko klašu skolēni at-
sauca atmiņā, kā spēlē tautas bum-
bu. Starp spēlēm iesvētāmajām kla-
sēm tika doti seši uzdevumi: “Uz 
ķepām!”, “Padod T-kreklu!”, “Kurš 
ātrāk?”, “Nosit briesmoni!”, “Ķirbju 
sēkliņa” un “Kartes stafete”. Abas 
klases veiksmīgi tika galā ar katru 
no iepriekš minētajiem uzdevu-
miem. Pasākuma laikā abām klasēm 
bija jāizgatavo savs klases karogs un 

Labie darbi
Kopā ar saviem skolasbied-

riem Aiviju Miku, Emīliju 
Dzelzskalēju-Kalēju, Aivi 

Krievānu, Niku Gibalu un Alūksnes 
pilsētas bibliotēkas darbiniekiem 
20.oktobrī piedalījos akcijā “Labo 
darbu nedēļa”. Alūksnes Lielajos ka-
pos uzkopām vairāku kultūras dar-
binieku atdusas vietas. Bibliotēkas 

darbinieces pastāstīja par šiem cil-
vēkiem, viņu nopelniem. 

Nu mēs zinām, kur atdusas lite-
rāts Vidars Balts un viņa sieva 
māksliniece grafiķe Dzidra Ezergai-
le, kultūras darbiniece Anna Celmi-
ņa, gleznotājs Jūlijs Krastiņš, skolo-
tājs Leons Bauers, tēlnieces Lilijas 
Līces, rakstnieces Skaidrītes Kaldu-

pes,  rakstnieka Valentīna Pelēča 
dzimta, Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieris Pēteris Rumpāns.

Iesaku arī nākamgad turpināt šo 
tradīciju – rudenī sakopt kultūras 
darbinieku atdusas vietas!

— 6.klases skolnieks  
Everts Dzelzskalējs-Kalējs

jāizgrebj ķirbis, tas  jāprezentē. Va-
kara gaitā tika vērtēti arī skolēnu 
sagatavotie Halovīna tematikas tēr-
pi, noslēgumā tika pasniegti apbal-
vojumi. 

Liels prieks par to, ka skolēni, kuri 
nepiedalās skolēnu pašpārvaldē, arī 
piedāvāja savu palīdzību un atbalstīja 
visas idejas.

— 10.klases skolniece  
Lonija Kalniņa

10.klAse iesvētībās.           foto: no alūk snes novada vidusskol as albuma


