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2010./2011.mācību gads - daudzveidīgu iespēju laiks
ar Eiropas Sociālā fonda projektu
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 2010. gada janvārī uzsāka īstenot projektu
„Mācību atbalsta nodrošināšana un darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolā” (turpmāk – projekts). Projekta plānotās izmaksas 60000 latu pilnā apmērā tiek
segtas no Eiropas Sociālā fonda.
Projekta mērķis ir pēc iespējas nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar
mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu
jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm.
Projekta sadarbības partneri ir Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola (vadošais
partneris), Tukuma novada Dome, Tukuma Speciālā internātpamatskola un Sabiles
vidusskola. Lai bagātinātu savu pieredzi, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
(turpmāk – TVNV) pedagogi projekta ietvaros 23.septembrī iepazinās ar Sabiles
vidusskolas, bet 30.septembrī – ar Tukuma Speciālā internātpamatskolas pedagogu praksi
darbā ar jauniešiem ar mācīšanās problēmām pedagoģiskās korekcijas un speciālās
izglītības programmās.
Projekta ietvaros, pilnveidojot un pielietojot mācību un atbalsta metodiku, tiks
sekmēta vismaz 80 pedagoģiskās korekcijas izglītības programmās iesaistīto sociālās
atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iespēja apgūt nepieciešamās pamatprasmes,
darba un sadzīves prasmes, kas ļaus viņiem pēc pamatizglītības iegūšanas pilnvērtīgi
turpināt izglītības tālāku pilnveidošanu vidusskolā vai profesionālajās izglītības iestādēs,
tādejādi samazinot risku, ka šādi jaunieši nokļūst sociālā riska grupās.
Projekta ietvaros tiek izstrādāti 9 mācību priekšmetu (latviešu valodā, angļu
valodā, vācu valodā, matemātikā, informātikā, fizikā, ģeogrāfijā, bioloģijā un sociālajās
zinībās) mācību metodiskie materiāli, tai skaitā e-mācību nodrošināšanai, pedagoģiskās
korekcijas programmās, kas paredzētas TVNV audzēkņiem no 6.-9. klasei. Darbam pie
mācību metodisko materiālu izstrādes ir piesaistīti 13 pedagogi, kas no 2010.gada
1.septembra veic arī šo mācību priekšmetu metodisko materiālu ieviešanu pedagoģiskās

korekcijas programmās nepieciešamo papildu apmācību nodrošināšanai jauniešiem ar
mācīšanās problēmām.
Projektā tiek īstenota TVNV psihologa un sociālā pedagoga iesaistīšanās papildus
atbalsta nodrošināšanā sociālās atstumtības riska jauniešiem, viņu vecākiem un
pedagogiem. Turpinās emocionālās inteliģences pilnveides programmas izstrāde, kas
paredzēta TVNV audzēkņiem no 6.-9. klasei. Šīs programmas īstenošanai no 2010.gada
1.septembra tiks veidotas un darbosies atbalsta grupas TVNV sociālās atstumtības riska
grupas audzēkņiem. Šo grupu nodarbībās tiks pilnveidotas jauniešu sociālpsiholoģiskās
kompetences un saskarsmes prasmes.
Lai attīstītu TVNV sociālās atstumtības riska grupas audzēkņu sociālpsiholoģiskās
kompetences, saskarsmes prasmes un emocionālo inteliģenci, projekta ietvaros tiek
īstenoti kultūrizglītojoši atbalsta pasākumi. Kopumā projekta ietvaros TVNV sociālās
atstumtības riska grupas audzēkņiem tiks nodrošināti 10 kultūrizglītojoši pasākumi: teātra
izrāžu apmeklējumi, ekskursijas uz kultūrvēsturiskiem un mākslas objektiem.
Projektā tiek veikti pasākumi interešu izglītības iespēju nodrošināšanai, kas veicinās
darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās. Projekta
ietvaros tiek izstrādātas divas interešu izglītības programmas: meiteņu mājturības
pulciņam un zēnu mājturības pulciņam, kā arī sākot ar 2010./2011.mācību gadu tiek
nodrošināta šo pulciņu programmu ieviešana un īstenošana TVNV.
Bez tam, lai veicinātu TVNV obligātā izglītības vecuma jauniešu ar zemām
pamatprasmēm informētību un interesi par profesijas izvēli un iespējām mācīties
profesionālās izglītības iestādēs, projekta ietvaros paredzēti daudzveidīgi pasākumi
piemērotu tālākizglītības ceļu piedāvājuma nodrošināšanai.
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