
 

         

 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai   paveiktais Vaiņodes vidusskolā 

2020./2021. m. g.  2. semestris 

Šajā mācību semestrī plānots iesaistīt 10 skolēnus Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”.  Plānots, ka individuālās konsultācijas sniegs 

8 skolotāji. Konsultācijas notiek attālināti.2018./2019. m. g. 1. semestris 

 

2020./2021. m. g.  1. semestris 

2020./2021. mācību gadā Vaiņodes vidusskola turpina dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas 

Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – 

“PuMPuRS”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 

Šī mācību gada 1. semestrī projektā iesaistīti 8 skolēni, kuri mācās pamatskolas klasēs un atbalstu sniedz 7 

skolotāji. Individuālais atbalsts tiek sniegts 47% matemātikā un 13% latviešu valodā un literatūrā, dabaszinībās, 

angļu valodā, vēsturē.  

10 skolotāji piedalījās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRs” ietvaros piedāvātos 12 stundu kursos, kurus nodrošināja 

Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae", sadarbībā ar organizāciju „Radošuma pils”. Mācības vadīja lektore Juta 

Birzniece.  

Kursu mērķis bija veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju ikdienas darbā: 

pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas; konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem; 

izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem; īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību 

izglītības iestādē un novadā; sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, 

ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem); attīstot metakognitivitāti 

un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/ pašaudzināšanai un sadarbībai priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas (turpmāk tekstā - PMP) risku mazināšanai; integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu 

izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā. 

 

 

Projekta koordinatore J. Kauliņa 

2019./2020. m. g.  2. semestris 

Šis semestris bija citāds. Ilgstoša attālinātā mācību procesa dēļ. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRs” ietvaros sākotnēji attālināti konsultēt 

nebija paredzēts, taču, ņemot vērā neierasto situāciju, attālinātā konsultēšana tika pieļauta un īstenota. Individuālo 

konsultāciju atbalstu saņēma 11 skolēni, iesaistīti bija 8 skolotāji.  

Iesaistītajiem skolotājiem attālināti Zoom platformā notika otra supervīzijas nodarbība supervizores Līgas 

Zvaigznes vadībā.  

Projekta koordinatore J. Kauliņa 

http://www.pumpurs.lv/lv/pumpurs-paveiktais-2020-gada


 

2019./2020. m. g.  1. semestris 

Vaiņodes vidusskolā tiek turpināts sniegt atbalstu skolēniem projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšana” (ESF projekts nr. 8.3.4.0/16/I/001). 

 12 projektā iesaistītiem skolēniem tika izveidoti individuāli plāni, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un 

paredzēti pasākumi šo risku samazināšanai. Individuālo atbalstu sniedza 7 skolotāji. Individuālās konsultācijas 

notika matemātikā, ķīmijā, latviešu valodā un literatūrā, kā arī krievu valodā.  

 

 

Projekta koordinatore J. Kauliņa 

2018./2019. m. g.  2. semestris 

Šajā semestrī Vaiņodes vidusskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRs” ietvaros individuālo konsultāciju atbalstu sniedza 9 skolotāji 

piecpadsmit 5. – 12. klašu skolēniem. Procentuāli visvairāk grūtības bijušas matemātikas mācību priekšmetā, tāpēc 

28% individuālo konsultāciju atbalsts sniegts matemātikā, 16%  - krievu valodā un ķīmijā, 8% angļu valodā un 

vēsturē.  

Projekta koordinatore J. Kauliņa 

 

2018./2019. m. g.  1. semestris 

Vaiņodes vidusskolā ar 2018.gada 1. septembri sākts īstenot Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRs”, kura ietvaros palīdzēt 5. – 12. klašu 

skolēniem, kuriem ir dažāda veida riski pārtraukt mācības un nepabeigt skolu.  

Šajā semestrī projektā bija iesaistīti 14 skolēni, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir nepietiekami vērtējumi. Atbalstu 

sniedza 11 skolotāji dažādos mācību priekšmetos, individuālās konsultācijās. No visām individuālajām 

konsultācijām 40% bija matemātikā, 20% -  krievu valodā, pa 11% -  angļu valodā, latviešu valodā un ķīmijā, kā arī 

6% vēsturē.  

Iesaistītajiem skolotājiem bija iespēja kopīgi tikties supervīzijas nodarbībā, kuru vadīja supervizore Līga Zvaigzne. 

Supervīzijas laikā speciālista vadībā dalībniekiem bija  iespējams saņemt konsultatīvo atbalstu ar profesionālo 

darbību saistītos jautājumos: stresa un izdegšanas mazināšana, sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajiem 

skolēniem un viņu vecākiem, darba stratēģijas, dažādi ar darbu saistīti emocionāli jautājumi u.c.  

Projekta koordinatore J. Kauliņa 


