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Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas
balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo
kompetences un mācību sasniegumus.
1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta
sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas
mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

Projekta mērķis

Galvenās darbības

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu
nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu
pasākumu veidā.
Plānotie rezultāti

Finansējums
Projekta
koordinators
Kontaktinformācija

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz
253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un
ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās
pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas
mācību pieejas formas mācību satura apguvei
(individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes,
u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības
pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas
interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un
tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu
metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās
pilnveides pasākumus.
EUR 62857,21
Valērija Noreika
valerija.noreika@aizkraukle.lv

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno ESF Projektu nr.
8.3.2.2/16/I/001
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta mērķis ir Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību,
kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās
izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību
sasniegumus.
Teorētiskās un praktiskās iknedēļas nodarbības skolas
laboratorijā ar mērķi nostiprināt fizikas mācību stundās
apgūtās mācību vielas teorētisko zināšanu praktisku
pielietojumu. Ar izbraukuma nodarbībām saprotam Latvijas
Universitātes fizikas fakultātes nodarbību apmeklējumu,
Jauno fiziķu skola
notiek 1x mēnesī, sestdienās, nepieciešamie transporta
(Aizkraukles novada
izdevumi, lai 10 skolēni nokļūtu uz šīm nodarbībām (9
nodarbības) Rīgā. Izglītojamie tiks sadalīti 3 spēju un 3
vidusskola)
vecuma grupās
Logopēda
darbs ar
izglītojamiem
Individuālas nodarbības ar katru audzēkni 1x nedēļā,
ar mācīšanās
iepriekš diagnosticējot vajadzības un skolēnus dalot pēc
traucējumiem
nepieciešamās korekcijas veida. Nodarbību mērķis(Aizkraukles novada
palīdzēt skolēniem ar valodas traucējumiem sekmīgi
vidusskola)
iekļauties mācību procesā.
Praktiskās nodarbības skolas laboratorijā katru nedēļu, ar
mērķi nostiprināt ķīmijas teorētisko zināšanu
praktiskajā pielietojumā. Praktiska nodarbība „Ūdens
Praktiskās
dabā” (Daugava, avots , krāna ūdens , sniegs),
ķīmijas
izmantojot mini laboratoriju, veidot darba protokolu un
nodarbības
prezentējot pētījumu. 2017. novembris
Mācību vizīte: 1. Mācību ekskursija uz RĪGAS
Mācību vizītes "Mana TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES MATERIĀLZINĀTNES
UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTI lai iepazītos ar
ķīmija" (Aizkraukles
pētnieka iespējām, veidotu izpratni par zinātnieka ceļu no
novada vidusskola)
idejas līdz atklājumam apmeklējot laboratorijas un
nodarbības 8-12 klašu skolēniem. -2018.g. aprīlis
2. Mācību vizīte uz AS „Aizkraukles ūdens” – skolēna
darba lapa par ūdens sastāvu, dzeramā ūdens iegūšanu
Aizkrauklē, vērojumu prezentēšana . 2017.g.oktobris

3. Mācību vizīte -Nodarbība „Ūdens mūsu dzīvē” iepazīties
ar notekūdeņu attīrīšanu ar bioloģiskām metodēm, izstrādāt
savu metodi un veidot iekārtu lai iegūtu tīru ūdeni. Darbu
veidot pāros un prezentēt. 2018.g. maijs
Pasākuma mērķis - atbalsts skolēniem savu interešu
apzināšanai dabaszinātņu jomā.

Pulciņš "Sports
veselīgam
dzīvesveidam"
(Aizkraukles novada
vidusskola)

Pulciņš "Dejosim ar
prieku"
(Aizkraukles novada
vidusskola)
Datorikas
pulciņš
(Aizkraukles pagasta
sākumskola)
Radošā
darbnīca"Mazā
kultūras akadēmija"

Regulāras iknedēļas sporta nodarbības dažādām skolēnu
vecuma un fiziskās sagatavotības grupām. Piedalīšanās
konkursos un sacensībās. Fiziskās sagatvotības nodarbības
un āra izdzīvošanas pārgājieni. Papildu esošajām interešu
izglītības grupām tiks veidota sporta nodarbību grupa
,,Sports veselīgam dzīvesveidam".
Ir apzinātas skolēnu intereses un vēlmes, kuru realizācijai ir
nepieciešams papildu finansējums dažādām vecuma
grupām- 11 līdz 13 gadi un 13 līdz 15 gadi. Šī pasākuma
mērķis ir veselīga dzīves veida popularizēšana un skolēnu
veselības nostiprināšana.
Regulāras deju un ritma nodarbības dažādām vecuma
grupām. Piedalīšanās skatēs, koncertos. Deju grupa ,,
Dejosim ar prieku" paredzēta papildu esošajiem tautisko deju
kolektīviem, realizējot tajā ne tikai tautas deju, bet
laikmetīgo deju un baletu. Tiks sagatavoti jaunrades deju
paraugdemonstrējumi sadarbības novadu deju kolektīviem.
Ir skolēnu interese par šo virzienu un tāpēc nepieciešams
atbalsts šī virziena realizācijai. Pasākuma mērķis radoša
sadarbība, kas veicina katra dalībnieka fizisko un
psiholoģisko labsajūtu.
tiks attīstīta prasme lietot datoru, izmantot datora un citu
IKT instrumentu sniegtās iespējas. Pasākuma mērķis ir
apgūt datormācību.
Izbraucieni skolēniem nelielās grupās uz tikšanos ar
sabiedrībā atzītiem māksliniekiem. Pasākums mērķēts uz
skolēnu iepazīstināšanu ar mākslas daudzpusību, viņu
iespēju iejusties un darboties dažādu mākslu jomās, palīdzēt
izdarīt karjeras izvēli, kļūt par kulturālu pilsoni.

Īstenošanas laiks 02.10.2017. – 31.12.2019.
Īstenošanas vieta Aizkraukles novada vidusskola un Aizkraukles
pagasta Sākumskola
Atbildīgais par projekta ieviešanu Aizkraukles novada pašvaldībā:
Valērija Noreika
Valerija.noreika@aizkraukle.lv;

