
Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” īstenošana 

Rīgas 34. vidusskolā no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam tika 

īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712 aktivitātes. 

Projekta mērķis ir: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas 

balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, 

tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

2017./2018. mācību gadā skolā mācību satura jomā tika organizētas šādas aktivitātes:  

Mācību vizīte uz teātri 3.-7.klasēm,  

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Fizika padziļināti 8.-9.klasei”, 

Nodarbības individualizētam  mācību atbalstam “Ķīmija padziļināti 8.-

9.klasei”, Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Matemātika 

padziļināti 1.-9.klasei”, Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Fizika 

iesācējiem. 6.-7.klase”, Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Ķīmija 

iesācējiem. 6.-7.klase”, Nodarbību cikls “Debates” latviešu, angļu un 

mazākumtautību valodas padziļinātai apguvei,  

Nodarbību cikls “Plānojam eksperimentu” pētniecības prasmju attīstīšanai 

dabas zinību jomā,  

Nodarbību cikls lasītprasmei un teksta veidošanai “No domas līdz tekstam...”, 

Nodarbību cikls vispārējo mācību prasmju attīstībai “Mācies mācīties!”. 

 Tika organizētas šādas ārpusstundu aktivitātes: 

Jauno dabaszinātnieku nometne, 

Radošā darbnīca “Keramika”, 

Radošā darbnīca “Foto”, 

Radošā darbnīca “Multiplikācijas studija”, 

Radošā darbnīca  “Elektronikas pamati un robottehnika”. Objektu vadība 

izmantojot Mindstorm – Scratch (sadarbībā ar SIA “KSAN”). 

2018./2019. mācību gadā mācību gadā skolā mācību satura jomā tika organizētas šādas 

aktivitātes:  

Mācību vizīte  uz Bērnu un jauniešu vides izglītības centru “Rīgas Dabas zinību 

skola”, 

Mācību vizīte uz AHHA centru 5.-9.klasēm, 

Mācību vizīte uz teātri 3.-7.klasēm, 

Mācību vizīte uz uzņēmumu “GRINDEX” 7.-9.klasēm, 

Nodarbības individualizētam  mācību atbalstam “Fizika padziļināti 8.-9.klasei”, 

Nodarbības individualizētam  mācību atbalstam “Ķīmija padziļināti 8.-

9.klasei”, 

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Matemātika padziļināti 1.-

9.klasei”, 

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Fizika  iesācējiem. 6.-7.klase”, 

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam “Ķīmija iesācējiem. 6.-7.klase” 

Nodarbību cikls “Debates” latviešu, angļu un mazākumtautību valodas 

padziļinātai apguvei, 

Nodarbību cikls “Plānojam eksperimentu” pētniecības prasmju attīstīšanai 

dabas zinību jomā, 

Nodarbību cikls lasītprasmei un teksta veidošanai “No domas līdz tekstam...”, 

Nodarbību cikls vispārējo mācību prasmju attīstībai “Mācies mācīties!”, 

Fizikas laborants, 



Jaunu interešu izglītības pulciņu izveide un darbība (“Mikrobitu 

programmēšana: elektronikas pamati (8. - 10. klase)”, 

Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to 

saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem. “Pētniecisko darbu izstrāde un 

noformēšana (7.-9. klase)”, 

Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to 

saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem “Pētniecisko darbu izstrāde un 

noformēšana (10.-12. klase)”, 

Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to 

saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem. “Praktiskās nodarbības fizikā 

talantīgajiem izglītojamajiem (7.- 12. klase)”, 

Individuālais pedagoga darbs (konsultācijas, nodarbības fizikā un ar to 

saistītajās zinātnēs) ar talantīgiem izglītojamiem “Individuālās konsultācijas 

fizikā talantīgajiem izglītojamajiem (7. - 12. klase)”, 

Individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai 

zemiem sasniegumiem. “Atbalsts izglītojamajiem ar vidējiem vai zemiem 

mācību sasniegumiem fizikā (7. -9. klase)”, 

Individualizētais pedagoga atbalsts izglītojamajiem ar vispārējiem un /vai 

zemiem sasniegumiem.  “Atbalsts izglītojamajiem ar vidējiem vai zemiem 

mācību sasniegumiem fizikā (10. -12. klase)”. 

 Tika organizētas šādas ārpusstundu aktivitātes: 

Jauno pētnieku tehniskā diena “Eurika!”, 

Radošā darbnīca “Tehniskā modelēšana”, 

Radošo darbu festivāls “Krāsainā talantu pasaule”, 

Radošā darbnīca “Elektronikas pamati un robottehnika”. Objektu vadība 

izmantojot Mindstorm – Scratch (sadarbībā ar SIA “KSAN”), 

Izglītojošu pasākumu programma “Praktiskā astronomija” (sadarbībā ar SIA 

“RTU Servisu aģentūra”), 

Praktiskās nodarbības “Optikas eksperimenti” (sadarbībā ar SIA “KSAN”), 

Nodarbību cikls “Matemātika” (sadarbībā ar SIA “RTU Servisu aģentūra”), 

Nodarbību cikls “Dizains” (sadarbībā ar SIA “RTU Servisu aģentūra”). 

Aktivitātes tika realizētas gan skolā, gan ārpus tās. Aktivitātes veidoja šādus blokus:  

1. STEM nodarbības: 

1.1 Atbalsts talantīgiem skolēniem,  

1.2 Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām, 

2.Valodu un multidisciplinārā jomas nodarbības.  

Īstenotās aktivitātes rosināja izglītojamo interesi par STEM un vides, kā arī par Valodu 

jomas priekšmetu apguvi, tika sniegts atbalsts talantīgiem izglītojamajiem – iespēja padziļināti 

apgūt izvēlētos priekšmetus, strādāt, izmantojot dažādas mācīšanās formas, piedalīties labi 

pārdomātos ārpusstundu pasākumos. 

Skola, iesaistoties Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”, plānoja risināt šādas problēmas: 1) nodrošināt individuālo atbalstu un 

atbalsta personāla pakalpojumus izglītojamajiem ar mācību grūtībām, balstot tos uz izglītojamo 

individuālajām attīstības vajadzībām (tajā skaitā pedagoga palīga pakalpojumus un speciālā 

pedagoga un psihologa pakalpojumus); 2) nodrošināt izglītojamajiem ar augstiem 

sasniegumiem iespēju attīstīt savas spējas, izveidojot speciālu atbalstošo vidi: individuālas 

konsultācijas, grupu nodarbības un nodarbību ciklus, kā arī pasākumus šo izglītojamo 

motivācijai attīstīt tālāk un prezentēt savus sasniegumus; 3) nodrošināt iespēju izglītojamajiem 

ar vispārējiem sasniegumiem apzināt savas spējas un vajadzības un noteikt ceļus to attīstīšanai; 



4) pilnveidot skolas pedagogu kompetences darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas spējas 

un izglītības vajadzības.  

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” īstenošanas laikā Skolai: 

1) daļēji izdevās nodrošināt individuālo atbalstu un atbalsta personāla pakalpojumus 

izglītojamajiem ar mācību grūtībām – sākumskolas izglītojamie labprāt apmeklēja 

psihologa vadīto aktivitāti “Mācies mācīties!”, pamatskolas izglītojamo interese bija 

mazāka, veiksmīgas bija aktivitātes, kas tika realizētas Fizikas gada ietvaros; 

2) izdevās nodrošināt izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem iespēju attīstīt savas 

spējas – tika organizētas gan nodarbības skolā, gan ārpus tās, skolēniem bija iespēja 

izkopt savas prasmes, iesaistoties dažādās aktivitātēs, īpaši STEM un vides jomā. 

Talantīgu izglītojamo mācību motivācija tika padziļināta, viņi aktivitātēs iesaistījās 

labprāt un strādāja aktīvi; 

3) daļēji izdevās nodrošināt iespēju izglītojamajiem ar vispārējiem sasniegumiem apzināt 

savas spējas un vajadzības un noteikt ceļus to attīstīšanai – izglītojamie ar vispārējiem 

mācību sasniegumiem iesaistījās Projekta piedāvātajās aktivitātēs, īpaši sākumskolā, 

taču šo izglītojamo mācību motivācijas paaugstināšana Skolas turpmākā daba projekta 

ietvaros perspektīva; 

4) izdevās pilnveidot skolas pedagogu kompetences darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir 

dažādas spējas un izglītības vajadzības – strādājot Projekta ietvaros skolotāji aprobēja 

jaunas metodes, izstrādāja uzdevumus, veica eksperimentus, mācījās kopā ar 

izglītojamajiem. 

Skolā 2019./2020. m.g. un 2020./2021. m.g. tiks turpināts īstenot Eiropas Sociālā fonda 

projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS 

ID 3712 aktivitātes. 

Plānojot turpmāko darbu projekta ietvaros, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 

1) sniegt atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām; 

2) veidot atbalstošu vidi talantīgiem izglītojamajiem, dodot iespēju padziļināti apgūt 

STEM un vides un Valodu jomas priekšmetus, izkopojot dziļas un pašvadītas 

mācīšanās prasmes; 

3) veicināt STEM un vides un Valodu jomas priekšmetu skolotāju sadarbību, veidojot 

kompleksus jēgpilnus uzdevumus, kas ietvertu sevī dažādu jomu elementu sistēmisku 

apguvi. 

Izglītojamajiem tiks piedāvātas šādas aktivitātes mācību satura jomā: 

Papildu nodarbības fizikā, 

Individuālas nodarbības dabaszinībās, 

Papildu nodarbības ķīmijā, 

Papildu nodarbības matemātikā,  

Nodarbību cikls “Plānojam eksperimentu”, 

“Pētniecisko darbu izstrāde un noformēšana”, 

Nodarbību cikls drošības jautājumos, 

Nodarbības STEM priekšmetu padziļinātai apguvei, 

Nodarbību cikli ar psihologu, 

Izglītojamajiem tiks organizētas šādas ārpusstundu aktivitātes: 

Nodarbību cikls “Programmēšanas pamati”, 

Nodarbību cikls “Mikrobitu programmēšana: elektronikas pamati”, 

Nodarbību cikls “Grafiskā programmēšana: telpiskās struktūras”, 

Nodarbību cikls “Grafiskā programmēšana: telpiskās struktūras”. 

Projekta ietvaros tiek finansēts arī pedagoga palīga un fizikas laboranta darbs. 

 


