EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS
“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

2019./2020. mācību gads
19.decembrī projekta ietvaros skolas labākajiem 5. un 6.klašu skolēniem tika novadītas
robotikas nodarbības. Katrs skolēns strādāja ar savu Lego robotikas komplektu un savu
planšetdatoru. Skolēni ar aizrautību pildīja robotikas skolas pasniedzēja norādījumus.

2018./2019. mācību gads
Forums “Veiksmes stāsti ceļā uz rītdienas izaicinājumiem: no prakses uz lietpratību!”
10.maijā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika forums “Veiksmes stāsti ceļā uz
rītdienas izaicinājumiem: no prakses uz lietpratību”, lai skolām būtu iespēja dalīties ar saviem
veiksmes stāstiem, pieredzi un izaicinājumiem ceļā uz kompetenču izglītību.
Mūsu skola piedalījās praktisko demonstrējumu izstādē. Prezentējām projektā
iegādātos mācību līdzekļu, kas reāli palīdz mācību procesā apgūt zināšanas un paaugstināt
mācību sasniegumus.
“Atvērtā inovācija – Kas, Kāpēc, Kā?” skolotāja Anete Gūtmane Sevišķe pastāstīja par
pedagogu izstrādātiem mācību materiāliem. Interese par mūsu skolas paveikto darbu bija liela.
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Energoefektivitātes centra apmeklējums
19.martā 9.klašu skolēni apmeklēja Energoefektivitātes centru Jūrmalā. Skolēni
darbojās četrās komandās. Lai veiksmīgi atbildētu uz mīklām un lai izietu visus etapus,
nepieciešamas fizikas un ķīmijas priekšzināšanas. Pozitīvi pārsteidza skolēnu atbildes,
jautājumi, zināšanas par mūsdienu energoefektitvitāti. Eksperimentos piedalījās visi
skolēni, izmēģinot teorētiskās zināšanas sasaistīt ar reālo dzīvi.

Nodarbība ZINOO centrā
12.februārī vislabākiem skolas olimpiāžu uzvarētājiem bija iespēja apmeklēt
ZINOO centra nodarbību. Visiem skolēniem tā bija pirmā reize, tāpēc sajūsma bija liela.
Nodarbības vadītājs spēja aizraut ar interesantu demonstrējumu un stāstījumu.

Slidošana ledus hallē “Kurbads”
Šogad

ESF

projekta

“ATBALSTS

IZGLĪTOJAMO

INDIVIDUĀLO

KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” ietvaros mūsu skolēniem ir iespēja slidot slidošanas
hallē "Kurbads". Skolēni ir sajūsmā par jaukajiem treneriem, aprīkojumu un atmosfēru,
kāda valda ledus hallē. Katram skolēnam ir individuāla pieeja, kas pilnveido
slidotprasmi.
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Mācību stunda TEHNOBUSĀ
11. un 12. decembrī skolā ESF projekta “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO
INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” ietvaros gan sākumskolas, gan
pamatskolas skolēniem tika organizēta viena mācību stundas TEHNOBUSĀ ar mērķi
atraktīvā un uzskatāmā veidā iepazīstināt skolēnus ar modernajām tehnoloģijām,
izglītības un karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē un rosināt jauniešu
interesi par inženierzinātnēm. Tehnobuss ir mobila ar modernām tehnoloģijām aprīkota
demo laboratorija, kas ir izveidota uz 18m gara autobusa bāzes un ir aprīkota ar
modernām metālapstrādes, automātikas un citām tehnoloģijām.

Kad skolas pagalmā iebrauca TEHNOBUSS, skolēni bija pārsteigti un ļoti gaidīja
nodarbības.

Mācību stunda TEHNOBUSĀ sākās ar stāstījumu, sekoja eksperimenti un pašu
skolēnu aktīva līdzdarbošanās. Gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni bija ļoti
priecīgi un apmierināti par līdz šim neredzētiem demonstrējumiem, īpaši skolēnus
pārsteidza robotiņa deja un vingrošana.

Slidošanas nodarbības VOLVO centrā
Eiropas sociālā fonda projekta ietvaros arī šinī mācību gadā skolēni turpina apmeklēt
slidošanas nodarbības VOLVO centrā. Skolēniem slidot ļoti patīk, viņi apgūst jaunas
prasmes un iemaņas.

2017./2018. mācību gads
Eiropas sociālā fonda projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" ietvaros sākumskolas skolēni izmantoja iespēju apmeklēt slidošanas
nodarbības Volvo sporta centrā. Piedalījās 2. c , 4. a, 4. c klases skolēni (kopā 20 skolēnu)
un trīs skolotājas, kuras arī labprāt piedalījās slidošanā. Pirms nodarbības treneris
izstāstīja skolēniem drošības noteikumus un dažādus citus ieteikumus, kas jāievēro
slidošanas laikā un atrodoties ledus hallē. Nodarbības notika vienu stundu, trenera
pavadībā. Skolēniem tika parādīti elementārie slidošanas paņēmieni un viņi paši centās
veikt dažādus trenera uzdotos vingrinājumus. Skolēni pēc nodarbības jutās ļoti noguruši
un ļoti apmierināti. Tāpēc atpakaļ uz skolu atbrauca ar labu garastāvokli.

Zinātkāres centrs ZINOO Rīga
14.02. mūsu 20 sākumskolas skolēniem bija iespēja bez maksas apmeklēt Zinātkāres
centru ZINOO Rīga un piedalīties nodarbībā "Eksperimentu priekšnesums". Tā bija
nodarbība, kurā skolēni redzēja eksperimentus, kas ikdienā nav redzami un nav iespēja
pašiem tos realizēt.
Pasākums ļoti patika skolēniem un pavadošiem pedagogiem.

