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Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitātes
sekmē jauniešu personības izaugsmi
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola kopš 2010. gada janvāra īsteno Eiropas
Sociālā fonda 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.
Pielietojot projekta ietvaros pilnveidotu mācību un atbalsta metodiku, tiek sekmēta
vairāk kā 80 sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iespēja uzlabot savus
mācību sasniegumus un 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
iespēju, ka šādi jaunieši nokļūst sociālā riska grupās.
Projekta ietvaros ir izstrādāti 9 mācību priekšmetu (latviešu valodā, angļu valodā,
vācu valodā, matemātikā, informātikā, fizikā, ģeogrāfijā, bioloģijā un sociālajās zinībās)
mācību metodiskie materiāli, kas tiek izmantoti Tukuma Vakara un neklātienes
vidusskolas (turpmāk – TVNV) audzēkņu papildus mācību nodrošināšanai 6.-9. klasēs.
Mācību metodisko materiālu sagatavošanā un papildus mācību pasākumu nodrošināšanā ir
iesaistīti 13 TVNV pedagogi.
Projektā tiek īstenota TVNV psihologa un sociālā pedagoga iesaistīšanās papildus
atbalsta nodrošināšanā sociālās atstumtības riska jauniešiem, viņu vecākiem un
pedagogiem. TVNV tiek ieviesta emocionālās inteliģences pilnveides programma. Šīs
programmas īstenošanai tiek veidotas atbalsta grupas sociālās atstumtības riska grupas
audzēkņiem no 6.-9. klasei. Bez tam projekts dod iespēju nodrošināt papildus psihologa un
sociālā pedagoga individuālas konsultācijas sociālās atstumtības riska grupas audzēkņiem,
viņu vecākiem un pedagogiem.

Viens no būtiskākajiem projekta aktivitāšu virzieniem ir darba un sadzīves prasmju
apguves veicināšana jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās. Projekta ietvaros ir
izstrādātas divas interešu izglītības programmas: meiteņu mājturības pulciņam un zēnu
mājturības pulciņam, un tiek nodrošināta šo pulciņu programmu ieviešana un īstenošana
TVNV. Par projekta līdzekļiem ar visu nepieciešamo sadzīves tehniku, ierīcēm, traukiem
un piederumiem ir aprīkota TVNV mācību virtuve, kurā projektā iesaistītie jaunieši var
apgūt katra cilvēka sadzīvē nepieciešamās pašapkalpošanās prasmes.
Projekts dod arī ļoti būtisku ieguldījumu TVNV audzēkņu tālākizglītības ceļu
piedāvājuma nodrošināšanai, veicinot jauniešu informētību un interesi par profesijas izvēli
un iespējām mācīties profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros jaunieši ir pabijuši
un iepazinušies ar piedāvātajām profesionālās izglītības iespējām Kandavas valsts
Lauksaimniecības tehnikumā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā,
Saldus Profesionālajā vidusskolā, Jelgavas Amatniecības vidusskolā. Bez tam projektā
īstenotās aktivitātes TVNV audzēkņiem dod iespēju iepazīties ar dažādu profesiju un
uzņēmumu darba specifiku. Tā piemēram, jaunieši ir iepazinušies ar policista un
ugunsdzēsēja – glābēja profesijām, viesojušies A/S „Rīgas Piena kombināts”, SIA „Saldus
Pārtikas kombināts”, SIA „Lāči” maizes ceptuvē, uzklausījuši Nodarbinātības valsts
aģentūras speciālistus.
Ņemot vērā to, ka izglītības iestādēs nereti mācās bērni un jaunieši ar mācīšanās
grūtībām, kuru izglītošanās procesā ir nepieciešama īpaša pedagogu attieksme un mācību
atbalsta materiāli, projektā iesaistītie TVNV pedagogi popularizē savu projekta aktivitātēs
iegūto pieredzi citu Tukuma un apkārtējo novadu pedagogiem, lai sekmētu viņu
pedagoģisko meistarību un panākumus jauniešu ar mācīšanās grūtībām sasniegumu
uzlabošanā. Laikā no 2010.gada decembra līdz 2011.gada martam ir notikuši četri
izglītojošie semināri angļu valodas, ģeogrāfijas, fizikas un matemātikas skolotājiem. Vēl
projekta ietvaros ir plānota deviņu pedagogu izglītojošo semināru norise. Bez tam TVNV
pedagogi savu projektā gūto pieredzi popularizē, sniedzot individuālas konsultācijas
vairāk kā 50 saviem kolēģiem gan TVNV, gan citās izglītības iestādēs.
Jāpiezīmē, ka projekts turpināsies līdz 2011.gada novembrim, dodot iespēju TVNV
audzēkņiem piedalīties arī vēl citās interesantās un personības izaugsmei noderīgās
aktivitātēs.
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