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Tuvojas noslēgumam projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās

atstumtības riska grupu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados” pirmais pusgads. Šajā laika posmā esam izdarījuši

samērā lielu darbu dažādās aktivitātēs.

Pirmais lielais ieguvums no projekta Garkalnes un Vangažu vidusskolām ir atbalsta

personāla finansējums laika posmā no 2012.gada februāra līdz 2014.gada februārim. Projekta

ietvaros Garkalnē un Vangažos darbojas pagarinātās dienas grupas, kuru laikā bērni var gan

izpildīt mājas darbus, tādejādi saņemot atbalstu no pedagogiem nesaprotamās mācību vielas

apguvē, gan lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta finansējums devis iespēju pagarināto

dienas grupu apmeklēt ne tikai sākumskolas skolēniem, bet arī pamatskolas skolēniem,

kuriem ir kādas problēmas mācībās. Gan Garkalnes, gan Vangažu vidusskolas skolēni un

pedagogi atzinīgi novērtējuši šo iespēju, jo uzlabojušies skolēnu mācību sasniegumi.

Nākamajā gadā aicinām vecākus rūpīgi pārdomāt savu bērnu vajadzības un izmantot sniegto

iespēju mācību sasniegumu uzlabošanai.

Ļoti lielu atbalstu esam saņēmuši atbalsta personāla materiālās bāzes uzlabošanai -

Montesori materiāli speciālās izglītības kabinetam un smilšu terapijas kabineta materiāli. Tas

ļauj pilnveidot mācību procesu, skolotājiem apgūt jaunas metodes, kas sniedz atbalstu

bērniem ar mācīšanās un uzvedības problēmām. Gan Garkalnes, gan Vangažu vidusskola

guvušas iespēju izmantot regulārus izglītības psihologu pakalpojumus. Tā, ka mūsu skolā

mācās 20 skolēni ar mācīšanās traucējumiem, projekta ietvaros esam ieguvuši arī papildus

atbalsta personālu - speciālo pedagogu un skolotāja palīgu. Lai gan šie speciālisti strādā tikai

pusgadu, gan skolēni, gan pedagogi, gan ārējie vērtētāji - skolas akreditācijas komisija ļoti

atzinīgi novērtēja šo speciālistu sniegto atbalstu.

Lai sniegtu papildus atbalstu mācību procesā 16 pedagogi iesaistījušies atgādņu izstrādē

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Jūlija mēnesī visas atgādnes sagatavotas izmantošanai un

nākamajā mācību gadā tiks izmantotas mācību procesā visās projektā iesaistītajās skolās.

Projekta ietvaros tiek organizētas arī dažādas aktivitātes. Pusgada laikā 50 triju skolu

skolēni devušies mācību ekskursijā uz Latgali, kur iepazina novada kultūrvēsturiskās vietas,

iepazina Latgalei raksturīgos amatus kā arī apmeklēja Likteņdārzu Kokneses novadā.

Projekta karjeras konsultante organizēja vairākus pasākumus, kur skolēni iepazina

dažādas profesijas, pārdomāja savas karjeras iespējas. Par Vangažu un Garkalnes vidusskolas

„Nakti skolā” jau informējām. Ļoti svarīga Gaismas speciālās internātpamatskolas skolēniem
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bija ekskursija uz Spāres un Alsviķu arodskolām, kur jaunieši uzzināja par iespējām apgūt sev

interesējošās specialitātes un sagatavojoties darba dzīvei. Nākamajā projekta posmā

apmeklēsim dažādus ražošanas uzņēmumus, kur skolēni iepazīsies ar ražošanas procesiem un

nepieciešamajām prasmēm.

Ļoti jauki izvērtās radošās darbnīcas, kurās bērni apguva prasmes radošu darbu

veikšanai. Gaismas skolā Garkalnes un Vangažu bērni mācījās pirmos soļus pie stellēm,

apgūstot prasmi pašiem noaust paklājiņus, somiņas un citas ikdienā izmantojamas lietas. Ļoti

interesanta nodarbe bija glezniņu veidošana putuplastā. Mazākie bērni apguva deju soli kā arī

dažādu instrumentu spēli gan ritma radīšanai, gan dziesmu pavadījumiem. Pašlaik Garkalnes

skolas bibliotēkā var apskatīt bērnu darbiņus.

Vasarā, projekta ietvaros, 130 bērni no visām trim projektā iesaistītajām skolām atpūšas

vasaras nometnēs. Tajās bērni gan atpūšas un sporto, gan apgūst dažādas radošas prasmes,

gan papildus mācās un ar alternatīvām mācību metodēm apgūst mācību saturu dažādos

priekšmetos. Esam ļoti pateicīgi Garkalnes novada uzņēmējiem - Gunāram Bērtulsonam par

jauko uzņemšanu savā viesu namā, kur nodrošinātas gan jaukas sadzīves telpas un ēdināšana,

gan sporta zāle un sporta laukumi aktīvai atpūtai, gan ieinteresēta un sapratnes pilna attieksme

pret bērniem no saimnieka un personāla puses un Natālijai Dreimanei, kura laipni uzņem savā

saimniecībā nometnes dalībniekus, iepazīstinot viņus ar lauku saimniecības ritmu, izvizinot

bērnus ar zirgiem un atbildot uz daudzajiem jautājumiem par dzīvnieku paradumiem.

Projekts ir tikai iesākumā, bet ikdienas darbā jau jūtam ļoti ievērojamu atbalstu gan

bērniem, kuri sekmīgāk apgūst mācību vielu, gūst iespēju doties mācību ekskursijās un

lietderīgi izmanto brīvo laiku.

Inese Muižniece, projekta vadītāja


