Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr. 8.3.4.0/16/I/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"

Jaunatnes
iniciatīvu
projektu
piemēri

- Mērķi
- Projektu īstenošanas metodes
- Galvenās aktivitātes
- Sasniegumi un ieguvumi
- Atziņas

Uzrāviens
KULDĪGA

ĪSTENOJA - KULDĪGAS JAUNIEŠU BIEDRĪBA "KAKTUSS"
NORISES LAIKS: 01.03.2019 - 1.06.2019
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 63 (31 PMP riska grupas jaunietis)

MĒRĶIS:

Pilnveidot jauniešu kompetences personīgo mērķu
apzināšanā, sasniegšanā un pašmotivācijas īstenošanā,
veidojot vēlmi turpināt mācības izglītības iestādēs.

P.S. Atceries, līdz Tavu sapņu piepildīšanai tevi attur tikai 5 SEKUNDES!

Identificēt PMP riska grupas jauniešu problēmjautājumus
un strādāt ar to pārvaldīšanu un risināšanu.

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI

IZMANTOTĀS METODES:

Neformālās apmācības, kuru laikā ar dažādām
komandu saliedēšanas un pašmotivācijas metodēm
Katras izmantotās aktivitātes mērķis radīja
un uzdevumiem īstenotajās aktivitātēs jauniešiem tika
situācijas, kurās jaunieši iemācījās mācīties
rosināta radošās domāšanas attīstīšana, domāšana
paši - diskutēt, analizēt, un savā starpā
komunicējot nonākt pie viena kopsaucēja, "ārpus kastes", konfliktu risināšana, pašmotivācija,
prasmes mācīties un mācīt, savstarpējā komunikācija.
kas ilgtermiņā veido atvērtus un
komunikablus jauniešus, kas nebaidās
izteikties

Zinot savas stiprās puses, jaunieši tās var
uzlabot. Motivācijas trūkums un
nekvalitatīva darbu plānošana ir viens no
iemesliem, kāpēc jaunieši pamet mācības.

Projekta apmācībās jaunieši jaunieši aktīvi
piedalījās divas dienas, to starpā nakšņoja
Kuldīgas jauniešu mājā. Projekta
īstenošanai organizatori izmantoja
neformālo apmācību veidošanas un
satura paņēmienus.
Projektā iesaistījās jaunieši no 10 Kuldīgas
izglītības iestādēm un 1 jaunietis no Ogres
tehnikuma.

Jāveido ilgtermiņa apmācības, kas
norisinās 1x semestrī un dod jaunu elpu
jauniešiem, lai uz brīdi atslēgtos no
formālās izglītības un iegūtu enerģiju un
jaunus paņēmienus, kā uzlabot gan savu,
gan vienaudžu dzīves līmeni.
Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

Pašmotivācija - Caur aktivitātēm jaunieši izkāpa no savas komforta zonas,
apguva stresa menedžmenta paņēmienus un ietekmi uz cilvēka veselību. Ieguva
plānošanas prasmes, kas noderīgas gan ikdienā, gan skolas dzīvē.
Komandas saliedēšana- Komandu uzdevumi, kas palīdz attīstīt komunikācijas un
savstarpējās sadarbības prasmes. Sarežģītu situāciju risināšana.
Radošā darbnīca - Iespēja sietspiedes tehnikā vai brīvā formā apdrukāt
apmācībās izdalītos T-kreklus. Iespēja "atslēgties" no apkārtesošajām
problēmām, sakārtot domas un sagatavoties nākamo mērķu sasniegšanai.
Pote pret stresu - Smieklu terapija. Palīdz atbrīvot ķermeni no sasprindzinājumiem
- gan fiziskiem, gan emocionāliem. Prasmes organisma pašregulācijai. Baiļu,
stresa, negatīvo emociju radīto seku pārvarēšana. Enerģijas iegūšana.
Ārpus kastes - Aktivitāte, kuras laikā tiek analizēta "ārpus kastes" domāšana.
Problēmsituācijas un to risinājumu meklēšana. Prasmes būt elastīgam un ātri
reaģēt uz apkārt notiekošo. Kreatīvās domāšanas attīstīšana.

VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Pēc dalības apmācībās jaunieši ir vairāk pieredzējuši un praktizēt
spējoši, lai uzlabotu savu pašreizējo situāciju.

Kopā ar pieredzējušiem neformālās izglītības treneriem Iegūts uzrāviens un
zināšanas par to, kā neapstāties un sasniegt savus mērķus caur dažādām
aktivitātēm, sasniedzot personiskos mērķus, novērtējot pašmotivācijas lomu un
ieviešot to ikdienas dzīvē, veidojot vēlmi turpināt mācības un pilnveidojot sevi
par vērtīgu sabiedrības locekli.

Skolas dzīve dzīves skola Nr.2
LIEPĀJA

ĪSTENOJA - LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLAS ATBALSTA BIEDRĪBA
NORISES LAIKS: 01.09.2019 - 01.02.2020
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 23 (10 PMP riska grupas jaunieši)

MĒRĶIS:

Katram ir vajadzīgs savs emocionālais bankas konts, jābūt vietai, kur to uzpildīt!

Sniegt iespēju Liepājas Raiņa 6. vidusskolas PMP riska
grupas izglītojamajiem, sadarbojoties ar izaugsmes
veicināšanas
treneriem
un
jauniešiem-mentoriem,
atšķirīgā vidē un situācijās izzināt sevi un mācīties caur
iekšējām sajūtām, izvirzot personīgos mērķus savai
pilnveidei.

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI
Projektā iesaistīti 8.- 12. klašu skolēni,
13 no tiem, balstoties uz pieredzi, kas
iegūta piedaloties jau iepriekšējā
projektā, kļuvuši par PMP riska
grupas mentoriem

Biedrība projekta īstenošanā izveidojusi
veiskmīgu sadarbību ar Liepājas Raiņa
6.vidusskolu. Īstenošanā iesaistīta skolas
vadība, atbalsta personāls un pedagogi,
atbalsta un tehniskais personāls.
Projekta mērķis sasaucas ar Liepājas
pilsētas domes preventīvo un intervences
pasākumu vidēja termiņa plānu
PMP
riska
mazināšanai
5.
sadaļu
"Vienaudžu un jauniešu līderu atbalsta
palielināšanā
PMP
riska
jauniešiem"
2018.-2022. gadam.
Nav svarīgi Tu esi nabags vai bagāts.
Viss dzīvē ir iespējams

Toms, 10.klase

IZMANTOTĀS METODES:

Izmantojot neformālās un netradicionālās sevis
izzinošās mācīšanās metodes, jaunieši atklāj savus
iekšējos resursus un izmanto tos, iesaistoties sešos
iedvesmojošos un motivāciju veicinošos neformālās
izglītības pasākumos. Iespēja ne tikai piedalīties, bet
arī organizēt labdarības pasākumus, uzņemoties
atbildību par sev uzticētajiem uzdevumiem.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

Projekta starta pasākums - Atrodoties neformālā vidē, atšķirīgos apstākļos
ārpus ierastās vides, iepazīt projekta norisi un ieguvumus caur grupas savstarpējo
komunikāciju un uzticēšanos, pielietojot radošo domāšanu un praktisko
darbošanos
Ieklausies un ieskaties - Profesionāļu vadībā izzināt sevi ar netradicionālu metožu
palīdzību:Elpošana un meditācija kā pamats sevis izzināšanai. Radošā rakstīšana
un teātra sporta nodarbības
Labsajūtas meistardarbnīca "Iepazīstam dabas pasauli" - Jauniešu
iedvesmošana kļūt uzņēmīgākiem, mērķtiecīgākiem, neatlaidīgākiem un prast
pašdisciplinēties. Praktiska radoša darbošanās, veidojot labdarības dāvaniņas no
dabas augiem.
Ienirsti skaņu pasaulē - Tikšanās ar ekspertu dabas dziedniecībā, lai uzzinātu
iespējas sevis sakārtošanā ar somatikas vingrinājumiem, piedzīvojot Tibetas
trauku skaņu ietekmi un citu netradicionālu metožu nozīmi personības un rakstura
veidošanā
Labdarības Ziemassvētku pasākums "Piepildi savu sapni"- Projekta laikā radīto
darbu un produktu prezentēšana.
Projekta izvērtēšanas un noslēguma pasākums - Radot iespēju atrasties
atšķirīgos apstākļos ārpus ierastās vides, izvērtēt projekta norisi un ieguvumus,
pateikties jauniešiem par līdzdalību iepriekšējās aktivitātēs un saturīgi noslēgt
projektu, izvirzot jaunus mērķus

VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Definēti personīgie mērķi un uzdevumi, iegūts emocionāls atbalsts un

Visbiežāk problēmas pamatā ir jaunieša mazināts iekšējais sasprindzinājums un stress. Izveidoti produkti, ko prezentēt
neticība saviem spēkiem un spējām, bailes
labdarības izstādē. Apzināts veselīga dzīvesveida nozīmīgums.
tikt salīdzinātiem. Svarīgi ir vairot Jaunieši turpina kopīgi darboties arī pēc projekta. Jaunieši uzsākuši darboties
jauniešos ticību saviem spēkiem, ļaut Skolēnu līdzpārvaldē. Iemācījušies uzturēt jēgpilnas attiecības ar līdzcilvēkiem.
izzināt savas personības stiprās puses un
Māk pārvaldīt un kontrolēt savas emocijas.
rast risinājumu personīgo mērķu sasaistei
ar izglītību.
Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

Var kāpt vēl augstāk
KALSNAVAS PAGASTS

ĪSTENOJA - BIEDRĪBA "KALSNAVAS JAUNIEŠI"
NORISES LAIKS: 01.02.2019 - 31.10.2019
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 20 (5 PMP riska grupas jaunieši)

MĒRĶIS:

Celt jauniešu sabiedrisko līdzdalību un pašapziņu,
iesaistoties un pilnveidojot savas prasmes dažādās
aktivitātēs, iepazīstot dažādu nozaru iedvesmojošus
cilvēkus, rezultātā īstenojot savu aktivitāti vai projektu.

IZMANTOTĀS METODES:

Ne vienmēr viss ir jāiedod gatavs. Jāiedod iespēja. Viņi māk veidot arī paši!

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI
Jauniete ar sliktām sekmēm mācībās sevi
pierādīja realizējot individuālu projektu. Ja citi
jaunieši to izvēlējās darīt komandās, viņa visu
projektu izplānoja no A-Z viena pati. Meitene
pārvarēja sevi un atvērās, nebaidījās vaicāt pēc
palīdzības. Šobrīd meitene turpina aktīvi
darboties, iesaistoties jauniešu pasākumos,
ijauniešu centra dzīvē un darbojas kā brīvprātīgā.

Projekta gaitā izdevies stiprināt jauniešu
pašvērtējumu un celt viņu kompetences,
spēju darboties grupā, diskutēt, izteikties un
būt daļai no komandas. Jaunieši turpina
darboties arī pēc projekta noslēguma un
sniedz viens otram atbalstu.
Projekta gaitā ļoti individuāla pieeja PMP
riska grupas jauniešiem. Sīki analizēti
iespējamie mācību pārtraukšanas cēloņi,
aprakstīti individuālie PMP riska jauniešu
ieguvumi un sasniegumi.

Projektā iesaistītie jaunieši atzīst, ka
projektā vēlas iesaistīties atkārtoti, lai ar
savām aktivitātēm sabiedrībai parādītu,
ka jauniešos ir spēks, ka tie spēj ietekmēt
un darīt lielas lietas, liekot sev noticēt pat
neticīgajiem.

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta ietvaros jaunieši izgāja trīs apmācību
posmus, kuros tika apgūtas dažādas kompetences,
pielietojot neformālās izglītības metodes. Paralēli
mācībām jaunieši veidoja savus pasākumu projektus,
kas tika balstīti uz jauniešu interesēm.
Grupu darbs, diskusijas, izvērtēšana, ekskursija,
individuālās konsultācijas, pārrunas, brīvprātīgais
darbs līderība, komunikācija, pašiniciatīva.

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

Sadraudzības pasākums "Mūsos ir spēks" - Kopā aicināti jaunieši no visa
Madonas novada, lai caur dažādām neformālajām aktivitātēm veidotu kontaktus
un "tīklotos"
Pasākums "Sportiņš Kalsnavā" - Kalsnavas jaunieši piedalās dažādās sportiskās
aktivitātēs
Pasākums "Getiņš Kalsnavā" - kopā no Madonas un apkārtējiem novadiem,
pulcēja vairāk nekā 100 jauniešus, piedāvājot dažādas sporta aktivitātes,
aktivitātes ģimenēm, ikvienam interesentam. Jaunieši ieguldīja lielu darbu
pasākuma tapšanā.

Projekts deva iespēju jauniešiem radīt sev saistošus
un interesantus pasākumus un aktivitātes. Jaunieši
paši kļuva par organizatoriem un ideju realizētājiem.
Kopumā projekta ietvaros tika realizēti četri jauniešu
pašu veidoti pasākumi, kas bija vērsti uz vides
uzlabošanu, sportu un neformālo izglītību.
VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Jaunieši aktīvi turpina iesaistīties dažādās jauniešu aktivitātēs
Kalsnavas pagastā un Madonas novadā. Iekļaušanās
sabiedrībā jauniešos ir cēlusi motivāciju iet uz skolu, tikties ar
klasesbiedriem, draugiem. Mazināti traucējošie faktori un riski
iegūt izglītību. Attīstītas dažādas prasmes.

RADOŠĀ PĀRLIECĪBA
RĪGA

ĪSTENOTĀJS - BIEDRĪBA "DRKT"
NORISES LAIKS: 1.09.2019 - 31.05.2020
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 15 (7 PMP riska grupas jaunieši)

MĒRĶIS:

Veidot ciešu jauniešu kopienu, kurā ir savstarpējs atbalsts
un uzticēšanās, tādējādi palielinot jauniešu, kuriem ir risks
nepabeigt skolu, motivāciju mācību turpināšanai un
skolas pabeigšanai, atbalstu saņemot ar draugu un
atbalsta komandas palīdzību.

IZMANTOTĀS METODES:

PMP grupas jauniešiem ir tikai vajadzīga apziņa: "Es neesmu viens"

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI
Projekta īstenošana balstīta neformālās
izglītības pamatprincipos:
- Mācīties būt
- Mācīties būt kopā ar citiem
- Mācīties darot
- Mācīties mācīties

Projekta mērķa grupas jaunieši, kuriem ir
problēmas ģimenē (viens vecāks, vecāku
prombūtne,
veselības
un
atkarības
problēmas), kā arī jaunieši, kuriem ir
personīgas
psiholoģiskas
problēmas,
projekta ietvaros tās risina kopā ar
psihologu/tā uzraudzībā.

Ar aizraujošu darbu iespējams integrēt PMP
problēmjauniešus
radošajā
procesā,
tādējādi mazinot PMP riskus. Komandas
atbalsts un skolas neformālo līderu iesaiste
būtiski palielina riska grupas jauniešu
piederības sajūtu, spēju socializēties un
iekļauties.
Vecāko klašu skolēni iesaistās savu
līdzbiedru un jaunāko klašu skolēnu
izglītības motivācijas palielināšanā. Tiek
veidots psiholoģiskais atbalsts un risinātas
konfliktsituācijas.

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta norises laikā jaunieši dalīsies ar savu pieredzi
un savām domām, veidos savstarpējās uzticēšanās
attiecības. Tāpat jaunieši profesionālas režisores
vadībā, ar psihologa atbalstu iegūs jaunas prasmes
un zināšanas - no idejas līdz gatavam radošajam
darbam - filmai (scenārijs, aktieri, filmēšanas
organizēšana, aktierspēle, režija u.c.)

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

Aktiermeistarības pamati - Tiek izmantotas Staņislavska un Improvizācijas
metodes, kā arī vingrinājumi, lai attīstītu "stāstu stāstīšanas iemaņas". Jauniešu
atbrīvošana, psiholoģiskas saites veidošana starp jauniešiem. Kopīgās tēmas
meklēšana veidojamajai filmai.
Prāta vētra - Diskusijas un sarunas. Topošās filmas sižets un darbu sadalīšana.
Ekskursija uz RISEBA un kino skolas apmeklējums - Studentu filmu skate, tikšanās
ar skolotājiem un studentiem. Profesionālās orientācijas stiprināšana
Scenārija veidošana- jaunieši iemācās strādāt kopā, diskutēt, aizstāvēt savas
idejas, kā arī mācās veidot scenāriju mācību filmai.
Filmēšana un montāža - Jaunieši mācās uzņemties atbildību par kopējo darbu.
stiprina savas savstarpējās attiecības. Jauniešiem iespēja izbaudīt un sajust
"īstu tehniku", kas palīdz vairot pašapziņu un palielina atbildības sajūtu.
Filmas nodošana skatītājiem - Jaunieši ar izveidoto filmu dodas uz citām skolām
un stāsta par iegūto pieredzi un zināšanām darba procesā. Pēc filmas notiek
diskusija ar citiem jauniešiem. Svarīgi parādīt, ka kopā strādājot var sasniegt
daudz.
Filmas pirmizrāde - Svarīgi iegūt atzinību par darbu, tāpēc projekta noslēgumā
tiks organizēta īsta filmas pirmizrāde, ar aicinātiem viesiem, apsveikumiem
jauniešiem un jauniešu uzrunām!

VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Izveidota personīgā un līdzbiedru pieredzē balstīta filma par to,
kāpēc ir svarīgi nepadoties un iegūt izglītību, kā arī par to, kādi
ir iemesli, kuru dēļ jaunieši pamet skolu, un, kas nepieciešams
tīnim, lai pārvarētu grūtības.

Medus vasara
AIZPUTE

ĪSTENOJA - BIEDRĪBA "LATVIJAS MAZPULKI"
NORISES LAIKS: 01.05.2019 - 31.08.2019
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 28 (7 PMP riska grupas jaunieši)

MĒRĶIS:

Pamatvērtības - čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.

Iesaistīt Aizputē un tās novadā dzīvojošos jauniešus
aizraujošās aktivitātēs savā dzīves vidē pavasarī un
vasaras brīvlaikā, stimulēt motivāciju turpināt mācību
darbu skolā un veicināt iekļaušanos vienaudžu kolektīvā,
attīstot darba un radošās prasmes, veicinot vienaudžu
sadarbību, sportisku dzīvesveidu un sakoptas apkārtējās
vides veidošanu, veicināt zināšanas par medus ieguvi,
medus produktiem un to pielietojuma daudzveidību.

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI

IZMANTOTĀS METODES:

Izmantotās metodes atkarībā no katras aktivitātes
mērķa,
tika
piemērotas
attiecīgai
aktivitātei:
iepazīšanās metode, ledus laušanas metode,
PMP riska grupas izglītojamo
veidošanas
metode,
uzmundrinošā
iesaistīšanās jaunatnes iniciatīvu projekta komandu
metodes,
sadarbošanās,
motivācijas
celšana,
aktivitātēs deva iespēju sajusties kā
veiksmīgiem darba darītājiem un parādīt zināšanu ieguves metode un cita veida metodes.
sevi kā aktīvu vietējās sabiedrības
dalībnieku

Izmantojot neformālās izglītības
metodes,attīstot iniciatīvu un radošo
domāšanu, vasaras mēnešos rīkoti radoši
medus ceļa izzināšanas apguves
pasākumi
Izglītošanās, kas notiek apzināti vai
neapzināti, ikdienā un darba pieredzē
apgūstot jaunas vai papildinot esošās
zināšanas un prasmes, ļauj skolēniem
izaugt par izglītotiem jauniešiem.
-„Bija jautra vasara! Daudz jaunu uzzinājām, iemācījāmies, bija
interesanti. Gribētu, lai šādi projekti notiktu vasarās vēl, jo īsti
nav mājās ko pilsētā darīt. Patika, ka varēja pieskarties dzīvām
bitēm un uzgleznot tās, daudz iemācījāmies radošajās
darbnīcās. Paldies.”
Kristofers un Gerda, projekta „Medus vasara ” dalībnieki

Svarīgi, ka visas aktivitātes notika tieši
jauniešu dzīvesvietā vai Aizputes novadā,
tādējādi atvieglojot dalību un nodrošinot arī
vecāku palīdzību vajadzīgajos brīžos.

Noslēdzoties projektam PMP riska grupas
jaunieši izrādīja iniciatīvu un neviltotu
interesi par šāda vai līdzīga veida projekta
apmeklēšanas iespējām arī nākotnē
Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

GALVENĀS AKTIVITĀTES:

No zieda līdz medus burkai - Radošs medus ceļa izzināšanas apguves pasākums
piemājas bioloģiskajā saimniecībā “Gusti”.
No sēklas līdz ziedošam dārzam- Apkārtnes labiekārtošana.Puķu dobes/ podu
izveidošana, zemes sagatavošana, stādīšana, uzraudzīšana, stādu liešana
darbojoties grupās un pārmaiņus piedaloties visiem dalībniekiem.
Krāsu plenērs "Bite saldu medu sūc” - Mākslas darbu zīmēšana uz īsta audekla,
īstu mākslinieku pavadībā, ar īstām krāsām par medus tēmu.

CONTACTM

Sportiskās aktivitātes par un ap tēmu ”Medus” - Tautas bumba, futbols,
volejbols, basketbols un stafetes utml.– turnīri starp projektā iesaistīto jauniešu
jauktajām komandām.
Radošās darbnīcas par tēmu "Medus"- Dažādas radošās darbnīcas
ietverot sevī medus tēmu.
Medus ekspedīcija uz Laumas dabas parku- Ekskursija, kur ietvertas
izzinošas un sportiskas dabas takas, darbnīcas un degustācijas, tikšanās ar
mērķtiecīgām un radošām autoritātēm.

VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Prasmes darboties individuāli un komandās
Mācīšanās novērtēt sava paveiktā darba rezultātu
Izzināšanas process un pozitīva attieksme pret darbu
Zināšanu padziļināšana dažādos līmeņos par projekta tematiku
Aktīva līdzdalība ikdienas dzīvē un savas vērtības apzināšanās

Atbildība mācītiesmana izvēle
TUKUMS

ĪSTENOTĀJS - TUKUMA 2. VIDUSSKOLAS VECĀKU BIEDRĪBA
NORISES LAIKS: 01.09.2019 - 31.05.2020
IESAISTĪTO DALĪBNIEKU SKAITS: 70 (30 PMP riska grupas jaunieši)

MĒRĶIS:

Nepārsteidzies ar saviem apgalvojumiem un pārmetumiem. Akcentē pozitīvo

Projekta ilgtermiņa mērķis: Motivēt bērnus un jauniešus
mācīties un darboties efektīvi un radoši. Veicināt skolēnu
dzīvesprasmes izglītības pilnvērtīgai ieguvei.

GALVENĀS ATZIŅAS UN
IEGUVUMI
Trīsdesmit 6.-9. klases skolēni, kuriem ir
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli
par smēķēšanu, kuri atrodas Valsts policijas
uzskaitē, saņem nozīmīgu atbalstu un gūst
pārliecību par atteikšanos no atkarībām un
izvairīšanos no pārkāpumu izdarīšanas.

Projekta īstermiņa mērķis: Sniegt bērniem un jauniešiem
praktisku pieredzi, lai ar neformālās izglītības metodēm
veicinātu PMP riska grupas jauniešu iekļaušanos, analizējot
individuālos un kolektīvos procesus un uzlabotu mācību
motivāciju

IZMANTOTĀS METODES:

Aktivitāšu īstenošanā izmantotas metodes, kas
palīdz analizēt individuālos un kolektīvos
procesus, kā arī palīdz apzināties un rast sevī
un citos esošos iekšējos resursus tālākai
zināšanu un prasmju attīstībai.
GALVENĀS AKTIVITĀTES:

Divdesmit 8.-9. klases zēni, starp kuriem 10 ir

atkarību
riska
grupā,
tiek
nodrošinātas
nodarbības
un
aktivitātes,
lai
veicinātu
atbildības sajūtu par saviem dzīves mērķiem un
izvēlēm.

Divdesmit 6. klases skolēni, no kuriem 15 nav
iesaistījušies ārpusstundu interešu izglītībā un
skolēni, kuriem nav pilnvērtīgi aizpildīts brīvais
laiks, iepazīst brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kuru laikā tiek pārvarētas grūtības un celta
pašapziņa.

Realizējot projekta mērķus, tiek pozitīvi
ietekmēti arī skolēnu vecāki un skolas
kolektīvs. Iespēja izmantot Tukuma
2.vidusskolas labo piemēru ir visiem, kas
interesējas par izglītības kvalitātes
uzlabošanu un daudzveidīgu metožu
piedāvājumu skolēniem.

Projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai”

Motivācijas nodarbība - Sociālo prasmju apguve, lai veicinātu skolēniem izpratni
par noteikumu ievērošanas nozīmi ikdienā. Skolēnu dzīvesveida pozitīvo un
negatīvo pušu izvērtēšana un ikdienas negatīvo paradumu maiņa un savas
rīcības seku apzināšanās.
Pārgājiens - Kopā ar jauniešiem tiek izplānots un noorganizēts pārgājiens dabā, ar
dažādu uzdevumu pildīšanu, ar jauniešu savstarpējo iepazīšanos un
sadarbošanos.

CONTACTM

Praktiskā nodarbība grupā jauniešiem - puišiem. Savas identitātes, savu talantu
apzināšana un attīstīšana skolā, sportā un ārpusskolas aktivitātēs. Modrība un
prasme valdīt pār agresiju. Emocionālās inteliģences attīstība mācoties verbalizēt
savas sajūtas, analizēt un saprast tās.
Fizisko aktivitāšu diena - Jauniešu motivēšana aktīvam dzīvesveidam, iekļaujot
pārgājienu ar tūrisma elementiem un teorētisko apmācību. Drošība pilsētā, mežā,
uz ūdens, virsotnēs. Jaunieši apgūst dažādas izdzīvošanas un pielāgošanās
prasmes.

VĒRTĪGĀKIE SASNIEGUMI IESAISTĪTAJIEM SKOLĒNIEM
Svarīgi redzēt un pazīt jaunieša dzīvi kopumā, jo būtiski ir ne
tikai mācību sasniegumi, bet arī attiecības ar līdzcilvēkiem,
ārpusskolas intereses, ģimenes tradīcijas un citas aktivitātes.
Galvenais projekta akcents ir rast līdzsvaru bērnu un jauniešu
dzīvē.

Eiropas Sociālā fonda projekts
Nr. 8.3.4.0/16/I/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni
projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jaunatnes
iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu
vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas
izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un
viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Pirmajā projektu konkursu
uzsaukumā 2018. gadā tika
apstiprināti 78 projekti 36
pašvaldībās.
Otrajā rīkotajā projektu konkursu
uzsaukumā 2019. gadā apstiprināti
97 jaunatnes iniciatīvu projekti.
Konkursu organizējušas 50
pašvaldības.

www.pumpurs.lv
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