2021./2022. m.g. 1.pusgadā mūsu skola sadarbībā ar
Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai
mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.
Izglītības pārvalde izteica pateicība matemātikas skolotājai Lailai Lejniecei par
rūpīgo darbu ar “pumpuriņiem” un skolas koordinatorei Agnesei Jēkabsonei par izcilo
pienākumu pildīšanu. Laila Lejniece, matemātikas skolotāja: "Liels paldies
projektam par pozitīvām emocijām, par iespēju strādāt individuāli ar mūsu tik ļoti
dažādajiem "pumpuriņiem". Es to daru ar lielu prieku, jo redzu skolēnu prieku, ka viņi
saprot, ka var pats izdarīt, ka izdodas. Mūsu kopīgajās tikšanās reizēs skolēnam ir laiks
padomāt, iedziļināties uzdevumā, sajust, ka saprot. Vēl īpaši ir tie brīži, kad esmu
ieguvusi uzticību no tiem skolēniem, kuri ir atmetuši cerības sekmīgi turpināt.
Tad notiek brīnums, mēs turpinām iesākto ceļu."
Agnese Jēkabsone, skolas koordinatore: ''Sirsnīgs Paldies par uzticēšanos, Paldies
par atbalstu manām galvenajām vadītājām Intai Budriķei un Dacei Liepai. Paldies
manai direktorei Intai Korņējevai un visai manai skolas ģimenei par atbalstu ikdienā
koordinējot projektu. Esmu priecīga, esmu pateicīga, esmu iedvesmota strādājot šajā
projektā. "Ja gribi iet ātri, ej viens; ja gribi iet tālu – jāiet kopā". Lai mums KOPĀ
izdodas arī turpmāk."
Projekta mērķgrupa:
•

vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra
sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un
paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
Projekts sniedz šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs). Šajā
pusgadā

59 mūsu skolas skolēni no 1. līdz 12. klasei tiek mērķtiecīgi konsultēti

attālināti un klātienē izglītības iestādē. Skolēniem tiek veicināta apzināta mācīšanās,
uzlabotas savstarpējās attiecības, pašapziņas celšana un sniegts atbalsts, iesaistot
izglītojamos konsultēšanas procesā. Veicināta skolēnu interese par mācībām, uzlabota
emocionālā labizjūta COVID – 19 laikā, sadarbība ar skolotājiem. Individuālās
nodarbības izglītojamā izaugsmē palīdz veidot pareizu situācijas uztveri, palīdz rast
piemērotus risinājumus, kuros skolēni spēj sev palīdzēt, lai saprastu gan sevi, gan
apkārtējos,

pārvarot

problēmsituācijas

priekšlaicīgas

mācību

pārtraukšanas

samazināšanai.
Rezultātā skolēniem mazinās riski, kuri dēļ skolēni nepabeidz skolu:
motivācijas trūkums COVID – 19 ārkārtas situācijas laikā, mācību un uzvedības
traucējumi,

vecāku

nepietiekama

iesaiste,

neattaisnoti

mācību

kavējumi,

konfliktsituācijas skolā. Visiem iesaistītajiem skolēniem tiek pilnveidotas zināšanas un
prasmes, tādējādi novēršot priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Kontakti:
Dalp 5.vidusskolas projekta koordinatore
Agnese Jēkabsone, tel. 29766032, agjek@inbox.lv.

