Publicitātes atskaites

2020. g. decembris
Mēs turpināsim atbalstīt skolēnus!

Daugavpils 17. vidusskola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā „PuMPuRs”8.3.4. „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Individuālo atbalstu ārpus
mācību stundām saņem skolēni, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmē, kā arī ir
uzvedības problēmas, un kuriem ir risks nepabeigt skolu. Mūsu skolēni var saņemt arī
psiholoģisko un sociālo atbalstu. Visi vecāki ir pateicības pilni par palīdzību bērniem.
Šajā mācību gadā projekta ietvaros tika organizēti dažādi kursi skolotājiem. Rudens
brīvdienas laikā 25 skolotāji piedalījās apmācības kursos “Pedagoga kompetence un efektivitāte
mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”. Mūsu skolotājiem bija iespēja paaugstināt savu profesionālo
kompetenci un saņemt apliecības. Decembrī 4 skolotāji piedalījās supervīzījā ar mērķi
pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas risku
identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riskiem pakļautajiem izglītojamajiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus,
lai mazinātu izdegšanas sindroma risku. Skolas projekta koordinators O.Ivanova piedalījās
IKVD organizētajā pašvaldības online darbnīcā, kur varēja iepazīties ar citu skolu pieredzi un
apspriest esošas problēmas.
Katrs mācību gads projektā atšķiras no iepriekšējā. Šis gads ir īpaši sarežģīts sakarā ar
Covid-19 apstākļiem. Ne visi skolēni prot strādāt attālināti: dažiem trūkst motivācijas, dažiem
trūkst digitālo prasmju strādājot patstāvīgi, dažiem trūkst atbalsta mājās, jo vecāki ir arī
saspringti ar pašreizējo situāciju. Tāpēc mūsu skolotāji turpina sniegt individuālās konsultācijas,
lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību vielu, risināt saskarsmes problēmas ģimenē. Šodien
daudziem mūsu skolēniem ir ļoti vajadzīgs emocionālais atbalsts, vienkārši konsultācijas sākumā
pajautāt “Kā tev klājās? Kā tu jūties mājās? Vai visi ir veseli ģimenē?”
1.semestris ir beidzies, 2.semesrī mēs arī turpināsim atbalstīt visus “pumpuriņus”. Paldies
visiem par paveikto darbu, par saprātību un izturību. Paldies pašvaldības koordinatorei
L.Plavinskai par savlaicīgu atbalstu projekta realizēšanā!
Tas ne vienmēr būs viegli, bet izstarosim mieru un saskaņu ik vārdā, ko sakām otram. Vairosim
labas domas un iedvesmosim paši sevi!
04.01.2021.

Direktora vietniece: O.Ivanova

2020. g. oktobris

Turpinās darbība ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
Kopš septembra sākuma mūsu J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā skolā notika gatavošanās
dalības turpināšanai Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”. Šī projekta darbība ir vērsta uz to, lai samazinātu skolēnu
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu dažādu iemeslu dēļ. Projekts veicina
sadarbības sistēmas veidošanu starp skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai
apzinātu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
2020./2021.m.g. I semestrī konsultatīvais atbalsts tiks sniegts 10 skolēniem.
Personalizētu atbalstu projektā iesaistītajiem skolēniem sniegs latviešu valodas un
literatūras, matemātikas un angļu valodas skolotājas – B.Jēgere, I.Barševska, I.Vasitova,
L.Pomjalova, N.Mikuļina, O.Gazetdinova, A,Dorofejeva, speciālais pedagogs T.Podlužnaja, kā
arī atbalsta personāls – skolas psihologs V.Bogdanova. Individuālā atbalsta plānu sagatavošanu
un to izpildes uzraudzību veic skolotājas I.Vasitova un N.Mikuļina.
Informāciju par šo projektu var atrast www.pumpurs.lv ; www.ikvd.gov.lv
Informāciju sagatavoja Iveta Vasitova, projekta koordinātore skolā

Daugavpils 11.pamatskolas publikācijas
2020.gada 19.un 20.oktobrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros skolotāja Svetlana Skripnika iesaistījās
trešajā ciklā profesionālās kompetences pilnveides programmā “Pedagoga
kompetence un efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē”.
Šīs programmas mērķis bija pilnveidot pedagogu izpratni par rīcībspēju
izglītības vidē atbilstīgi sabiedrības attīstības tendencēm un mūsdienu
pedagoģiskai realitātei.
2020./2021. mācību gadā Daugavpils 11.pamatskola turpina darbu projektā
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS,
sniedzot atbalstu 14 skolēniem, lai viņi spētu sasniegt labākus rezultātus mācībās.

16.04.2019. Daugavpils Izglītības pārvaldē notika Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
PuMPuRS dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs. Daugavpils 6. vidusskolas,
10.vidusskolas, 12.vidusskolas,16.vidusskolas, 17.vidusskolas, Centra vidusskolas,
Vienības pamatskolas un 11.pamatskolas pedagogi dalījās pozitīvās prakses pieredzē
mācību procesa organizēšanā un uzraudzībā savā izglītības iestādē. Secinājums –
projekta aktivitātes sniedz atbalstu izglītojamajiem mācību pārtraukšanas
samazināšanai un sniedz atbalstu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.
Daugavpils 11.pamatskola.

Vienības pamatskola
Izvērtējot 2019./2020.m.g. rezultātus, konstatējām, ka individuālās nodarbības
izglītojamajiem palīdzēja mazināt riskus, jo izglītojamie, kuri iesaistījās individuālajās
nodarbībās, nepalika uz atkārtotu Mācību gadu.
Tiekoties klātienē vai attālināti, izglītojamo vecāki pozitīvi atsaucās par
nodarbībām pavasarī, kuru laikā skolotāji konsultēja savus skolēnus attālināti. Gandrīz
visi vecāki piekrita, ka šajā Mācību gadā skolēni turpinās apmeklē tindividuālās
nodarbības. 9.klašu izglītojamie sekmīgi pabeidza Mācību gadu un ieguva
pamatizglītības dokumentu.
2020./21.m.g.konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, kā arī
nodarbības ar psihologu un sociālo pedagogu notiks 17 izglītojamajiem. Šīs nodarbības
vērstas uz to, lai izglītojamie tiktu motivēti sadarboties, mācīties un iesaistīties dažādās
aktivitātēs un saņemt pietiekamu vērtējumu Mācību priekšmetos, lai novērstu risku
palikt uz atkārtotu Mācību gadu.

Daugavpils Vienības pamatskola turpina īstenot ESF projektu “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā ir iesaistīti astoņi
skolēni un četras skolotājas, kuras vada konsultācijas šiem skolēniem.
Skolotājs, ikdienā strādājot ar izglītojamo, pamana riskus, kas saistīti
ar mācību darbu, skolas vidi vai ar ģimeni saistītos riskus. Tāpēc svarīgi
savlaicīgi uzsākt darbu, lai šie izglītojamie nepamestu skolu. Savlaicīgi
izvirzīts mērķis motivē izglītojamo labāk mācīties un apmeklēt skolu.

Lai šo darbu varētu veikt sekmīgi, svarīgi ir iesaistīt arī vecākus.
Uzsākot darbu projektā, skolas psiholoģei notiek konsultācija vecākam un
izglītojamajam, lai izvirzītu mērķi un uzdevumus.Pirmā semestra beigās
notiek atkārtota tikšanās, lai pārrunātu konsultāciju lietderīgumu un
vienotos par konsultāciju turpināšanu 2.semestrī.
Svarīgi, lai vecāki interesētos par bērnu veiksmēm un neveiksmēm.
Bieži vien izglītojamais ir atstāts viens pats pieņemt lēmumus, tad ir svarīgi,
ka skolā ir pieaugušais, kurš ir gatavs uzklausīt izglītojamā raizes. Īpašs
atbalsts nepieciešams 9.klašu izglītojamajiem, jo tuvojas eksāmenu laiks un
turpmākais izglītības ceļš.
Nozīmīgs atbalsts, uzsākot projektu, bija supervīzija
iesaistītajiem pedagogiem, kā arī reģionālais seminārs Rēzeknē.

visiem

Skolotāji ir gatavi sniegt atbalstu, lai mūsu izglītojamie būtu
veiksmīgi.
Informāciju sagatavoja: Edīte Zdanovska

Projekts turpināsies!
2020./2021.m.g. mūsu skola turpina piedalīties Eiropas Sociālā fonda projektā "PuMPuRS"
ar mērķi palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību satura apguvē, saskarsmes problēmas
skolā
un
ģimenē,
kā
arī
ir
uzvedības
problēmas.
Ne
visi
skolēni prot strādāt patstāvīgi, dažiem ir zems pamatzināšanu līmenis, trūkst mācību motivācijas,
ir stundu kavējumi. Bet skola ir tā vieta, kur mēs cenšamies palīdzēt katram projekta
dalībniekam.
Konsultāciju laikā atbalstu saņems 14 mūsu skolas skolēni (no 6. līdz 11.klasei).
Konsultatīvo atbalstu sniegs 8 priekšmetu skolotāji: vislielākais pedagogu atbalsts būs
konsultācijās matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā. Sociālais pedagogs un
skolas psihologs palīdzēs uzlabot emocionālo labsajūtu izglītības vidē. Palīdzību sniegs arī
klases audzinātāji un skolas administrācija. Mūsu skolas vecāki atbalsta skolas dalību šajā
projektā.
Mācību gada sākumā mēs ceram uz labu sadarbību starp visiem projekta dalībniekiem un
plānojam, ka sasniedzamais rezultāts būs zināšanu līmeņa paaugstināšana un savstarpējā
saprašanās. Mācīsimies ar prieku! Projekts turpināsies!

07.09.2020.

Direktora vietniece: Olga Ivanova

Jau trešo gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS –
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Mūsu skolas 4
pedagogi sniedz individuālās konsultācijas 9 skolēniem no 5. līdz 12. klasei.
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs, psihologs,
sociālais pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā
izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku
mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu gan
mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, palīdz atrisināt psiholoģiska,
emocionāla rakstura problēmas. Pedagogi organizē nodarbības, balstoties uz
skolēnu individuālajām vajadzībām.
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko

2020./2021. mācību gads projekta “Pumpurs” ietvaros
2020./2021.macību gadā 12. vidusskolā turpinās darbs Izglītības kvalitātes valsts
dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas
Mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros. Šogad ir iesaistīti 22 5.-12. klašu izglītojamie, ar
kuriem individuāli strādā 10 pedagogi, semestra sākumā izveidojot individuālo atbalsta plānu,
izvērtējot Mācību pārtraukšanas riskus un paredzot nepieciešamos pasākumus šo risku
mazināšanai, sniedzot konsultatīvo atbalstu. Lielākoties, pedagogu – konsultantu atbalsts tiek
nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Nepieciešamības gadījumā pedagogi nodrošina
konsultācija arī, strādājot attālināti. Notiek regulāra sadarbība arī ar skolēnu ģimenēm.
Papildu individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni Izglītības kvalitātes valsts dienesta
īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros, mūsu pilsētā tiek atbalstīti
arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās
izglītības. 12.klases izglītojamās izmanto šo iespēju un apmeklē nodibinājuma Dakini Fonds
nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”.
Izglītojamie un viņu vecāki individuālās nodarbības uzskata kā produktīvu darbu ar
pozitīvu rezultātu.
Izglītības iestādes projekta koordinators I.Bogatā

Informācija par Daugavpils pilsētas pašvaldības iesaisti projektā Nr.
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
1. raksts >

2. raksts >

1. Informatīvais (publicitātes) plakāts Daugavpils pilsētas pašvaldības
Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Publicitātes plakāts ir novietots Daugavpils pilsētas pašvaldības Izglītības
pārvaldes vestibilā, kur tas ir redzams gan visiem iestādes darbiniekiem, gan
apmeklētājiem.

2. Informācija Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā:

3. Saites uz papildu publicētajiem materiāliem par projektu Daugavpils
pilsētas izglītības iestāžu mājaslapās:
Iestāde, saite
Daugavpils Centra vidusskola
http://www.dcv.lv/pum/1146-par-projektu-pumpurs
http://www.dcv.lv/pum/1255-projekts-palidz-mainit-attieksmi-pret-sevi
J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
http://rainisskola.lv/?page_id=810
Daugavpils 10. vidusskola
http://www.d10vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1213&Itemid=1228
http://www.d10vsk.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1213&Itemid=1228
Daugavpils 12. vidusskola
http://www.daug12vsk.lv
http://www.daug12vsk.lv
Daugavpils 16. vidusskola
http://daug16vsk.lv/pumpurs/
http://daug16vsk.lv/pumpurs/
Daugavpils 17. vidusskola
https://www.facebook.com/356004541277288/posts/1005653016312434/
http://17vsk.dautkom.lv/Pumpurs.htm
https://www.facebook.com/356004541277288/posts/1065364080341327/
http://17vsk.dautkom.lv/Pumpurs.htm
Daugavpils 11. pamatskola
http://daug11psk.dautkom.lv/
Informāciju sagatavoja:
Pašvaldības koordinatore: Lidija Plavinska, e-pasts:
lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv, tālr. 654 07437, m. tālr. + 371 28330063,
datums: 30.08.2019.
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