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Projekta 3. posma aktivitātes 

2021./2022.m.g. projektā tika nodrošināts pedagogu palīgu darbs, mācību grupu 

darbs, kā arī talantu programma. Projektā iesaistīti skolēni no 1. līdz 6. klasei. 

Projekta mērķis 

  Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās 

mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes tika 

plānotas gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām un mācību traucējumiem, gan 

talantīgajiem izglītojamajiem.  

Tā  kā daudziem mūsdienu bērniem ir nepieciešama individuālā pieeja, kas ir saistīta 

ar mācīšanās traucējumiem, skolotāja palīga darbs mācību stundās ļoti palīdzēja 

izprast nesaprotamo mācību vielu, koncentrēties, noturēt uzmanību, paveikt darbu 

līdz galam, sajust gandarījumu par izdarīto. 

Tajā pašā laikā tika atbalstīti arī mācību priekšmetu skolotāji, kuriem ikdienas mācību 

stundās nav iespējas papildus sniegt individuālu atbalstu šādiem bērniem. Lai 

atbalstītu skolotājus un atvieglotu skolēniem mācību procesu skolā, ir vajadzīgi 

skolotāju palīgi.  

Mācīšanās grupas STEM mācību priekšmetos un  multidisciplinārās jomas mācību 

priekšmetos 5.-6.klasēm darbojās mācību satura nostiprināšanai un zināšanu 

pilnveidošanai skolēniem. Projekta aktivitātes tika saistītas ar skolēnu lietpratības un 

pašvadītas mācīšanās prasmju  attīstību gan valodu, gan STEM mācību priekšmetos. 

Mācību grupu pedagogi atrada vajadzīgos paņēmienus kompetenču uzlabošanai, lai 

mācību procesā tiktu mērķtiecīgi uzlabotas kompetences, prasmes un iemaņas, kas 

traucēja skolēniem sasniegt augstākus mācību rezultātus, paaugstināt skolēnu 

motivāciju. 



Mācību priekšmetu pedagogi atzīst mācīšanās grupu lietderību, jo skolēni mācās ne  

vien mācību priekšmetu, bet arī apgūst pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmes. 

 

Talantu programmas nodarbības bija papildus iespēja matemātisko spēju attīstīšanai 

skolēniem. 

2021./2022.m.g. projekta ietvaros spējīgākie 2.-9. klašu skolēni risināja 

interesantus atjautības un olimpiāžu uzdevumus, kuru risināšanai nepieciešama 

radoša pieeja.  

Ir svarīgi, lai spējīgākie skolēni nezaudētu vēlmi darīt, tāpēc viņiem  tika piedāvāti 

uzdevumi, kas satura ziņā ir kaut kas jauns, neparasts, vēsturiski interesants. Tieši šādi 

uzdevumi, kas rada izbrīnu, bagātina esošās zināšanas, papildina jau zināmo, ļauj 

noturēt interesi un vēlmi darīt. Nodarbībās skolēni gatavojās olimpiādēm un 

matemātikas konkursiem.  

 Skolēni piedalījās: 

 4.klašu matemātikas konkursā „Tik vai… Cik?”, 

 5.klašu uzdevumi.lv matemātikas olimpiādē,  

 Meridian matemātikas olimpiādē,  

 Starptautiskajā olimpiādē „Ķengurs”,  

 Ogres novada 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē,  

 Valsts 72.matemātikas olimpiādes novada posmā.  


