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“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Noslēdzies 2018./19.mācību gads. Šajā gadā projektā atbalstu saņēma 12 mūsu skolas
audzēkņi. Visvairāk konsultāciju bija nepieciešams matemātikā. Izteikt viedokli par
iesaistīšanos projektā piekrita skolotāja Lāsma : “Projektā “Pumpurs” esmu iesaistīta no tā
pirmsākumiem, sniedzu individuālās konsultācijas matemātikā. Par pozitīvo aspektu projektā
varu atzīmēt to, ka skolēns aktīvāk iesaistās mācību procesā, koncentrējas mācību darbam,
neskaidrības var noskaidrot uzreiz. Tā kā skolēnam viegli zūd koncentrēšanās spēja
veicamajam uzdevumam, tad konsultācijās sniedzu atbalstu, motivēju, kopīgi izgatavojam
atgādnes, kuras var izmantot, pildot gan mājas darbus, gan pārbaudes darbus. Izmantojot
savas atgādnes, skolēns jūtas par sevi pārliecinātāks, mierīgāks un spēj iegūt sekmīgus
vērtējumus.”
Kādas skolnieces viedoklis, kura saņēma atbalstu projektā, ir “man personīgi ļoti
noderēja šīs papildus stundas matemātikā. Bija ļoti lieliska iespēja sagatavoties eksāmenam,
kā arī dziļāk izprast tēmas, kuras līdz šim sagādāja grūtības. Protams, ka papildus
konsultācijas palielināja manu mācību slodzi, bet vēlme uzlabot rezultātus un apgūt vielu bija
vēl lielāka. Konsultācijas apmeklēju, jo sapratu, ka šīs individuālās stundas palīdzēs man
novērst robus matemātikā.
Projekts tiešām man noderēja, paldies par šo iespēju, kā arī pateicoties skolotājai rezultāti
tik tiešām uzlabojās. Esmu ļoti apmierināta, gan ar stundu daudzumu, gan piedalīšanos šajā
projektā!
Mammas domas par projektu: “Mana meita projektā iesaistās jau otro gadu, jo īpašas
grūtības sagādā matemātika, tāpēc bijām ļoti priecīgas, ka mūs informēja par šāda veida
atbalstu. Mācību gada laikā meita saņēma individuālas konsultācijas matemātikā, izveidojās
labs kontakts ar skolotāju, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Skolotāja rosināja, atbalstīja uz
panākumiem, ka viss izdosies. Liels bija meitas prieks par pirmajiem sasniegumiem
matemātikā. Ņemot vērā, ka manai meitai zūd uzmanības noturība, grūtībās mazinās gribas
piepūle, motivācija darīt, turpināt un pabeigt iesākto, individuālās stundas ļoti palīdzēja
uzlabot zināšanas un sekmes. Paldies skolotājai par laipnību un iecietību, un cieņpilnu
attieksmi darbā. Atzinīgi novērtējam, to, ka bija iespēja piedalīties šajā projektā un ceram uz
turpmāko sadarbību.”

