IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Sociālā fonda projekta aktivitātes
attīsta jauniešu darba un sadzīves prasmes
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola kopš 2010. gada janvāra īsteno Eiropas
Sociālā fonda finansētu (turpmāk – ESF) projektu „Mācību atbalsta nodrošināšana un
darba un sadzīves prasmju apguves veicināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
jauniešiem Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā” (turpmāk – projekts).
Viens no projekta mērķiem ir veicināt darba un sadzīves prasmju apguvi bērniem un
jauniešiem ar zemām pamatprasmēm. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta ietvaros ir
izstrādātas divas interešu izglītības programmas: meiteņu mājturības pulciņam un zēnu
mājturības pulciņam, un tiek nodrošināta šo pulciņu programmu ieviešana un īstenošana
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā (turpmāk – TVNV). Projekta ietvaros 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, kā arī papildināts kokapstrādes, metālapstrādes
un dažādu dekoratīvo rokdarbu veikšanai nepieciešamo mācību materiālu klāsts.
2011.gada 5.maijā TVNV norisinājās projektā iesaistīto TVNV jauniešu praktisko
darinājumu izstāde un apgūto darba un sadzīves prasmju prezentācija „Ko es protu?”, kurā
ar saviem darinājumiem piedalījās arī projekta sadarbības partneru – Sabiles vidusskolas
un Tukuma Speciālās internātpamatskolas – audzēkņi.

1. attēls. Tukuma Speciālās internātpamatskolas audzēkņu praktiskie darinājumi
izstādē „Ko es protu?”.
Visas trīs projekta partnerskolas vieno arī pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem,
kam vajadzīgs īpašs atbalsts un palīdzība un kuri skolā gūst ne vien zināšanas

vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, bet arī attīsta dažādas darba un sadzīves prasmes
un apgūst pašapkalpošanās un praktiskā darba iemaņas.
Sabiles vidusskolu ar saviem darinājumiem pasākumā pārstāvēja 10 audzēkņi
pedagogu Ingritas Leinbergas, Andra Millera un Māras Burčakas vadībā. Kā atzina
Sabiles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Rudīte Blāze, katrs šāds pasākums
ir nenovērtējams ieguldījums skolēnu personības attīstībā.

2. attēls. Sabiles vidusskolas audzēkņu praktiskie darinājumi izstādē „Ko es protu?”.
Bagātīgu un daudzveidīgu skolēnu praktisko darinājumu klāstu prezentēja Tukuma
Speciālās internātpamatskolas audzēkņi un pedagogi Rasma Biezbārde, Raimonds Močs
un Silvija Rubļevska.

3. attēls. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas audzēkņu praktiskie darinājumi
izstādē „Ko es protu?”.

Visu trīs skolu audzēkņi demonstrēja apgūtās prasmes kopīgās praktiskās nodarbībās,
kuru laikā bija jāizgatavo dekoratīvs tulpes zieds: zēni to darināja no koka, bet meitenes –
veidoja papīra plastikas tehnikā. Zēniem nodarbību vadīja TVNV skolotājs Mareks
Lavrinovičs un 8.klases audzēkņi Aivo Švēders, Reinis Ivans un Ģirts Koņevskis.
Meitenēm palīdzēja skolotāja Ilze Rasa un TVNV audzēknes Alise Eglīte, Jolanta
Harmsone, Armanda Rone un Ludmila Rūsa.

4. attēls. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas, Sabiles vidusskolas un
Tukuma Speciālās internātpamatskolas audzēkņu kopīgās praktiskās
nodarbības pasākumā „Ko es protu?”.
Pēc praktiskajām nodarbībām visi pasākuma dalībnieki tika pacienāti ar tēju, gardām
karstmaizēm un plātsmaizi, ko jaunajā mācību virtuvē bija pagatavojušas TVNV
audzēknes.
Praktisko darinājumu izstādes un apgūto darba un sadzīves prasmju prezentācijas
„Ko es protu?” noslēgumā projekta vadītājs un TVNV direktors Normunds Rečs
pasniedza apliecinājumus projekta partnerskolām par piedalīšanos šajā pasākumā un
izteica pateicību partnerskolu audzēkņiem, pedagogiem un skolu vadītājiem par atsaucību
un ieguldīto darbu.
Jāpiezīmē, ka ESF projekts, kura kopējais finansējums ir 60000 latu, turpināsies līdz
2011.gada novembrim, dodot iespēju vismaz 80 TVNV audzēkņiem piedalīties arī vēl
citās interesantās un personības izaugsmei noderīgās aktivitātēs.
Normunds Rečs,
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors,
projekta vadītājs
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