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Nr. Pasākuma nosaukums

Metodoloģija (jaunu formu ieviešana  

izglītojamo spēju ievērošanai un 

efektīvu rīku izmantošanai, lai īstenotu 

plānoto pasākumu)
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Plānotie 

rezultāti 

kvantitatīv
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Plānotie rezultāti kvalitatīvie Individuālās pieejas attīstība

Mācību gads 

(2017./2018. 

vai 

2018./2019.), 

kad pasākums 

tiks uzsākts

Uzsākšanas 

mēnesis

Pabeigšanas 

mēnesis

Projektā 

iesaistītie 

pedagogi 

(V.Uzvārds)

Izmaiņas (norādot 

kas, kad un kāpēc 

tika mainīts)

23 Friča Brīvzemnieka pamatskola. 

Interešu izglītības nodarbības. 

Runas nodarbības 1. -3. klašu 

izglītojamiem

Praktiskās nodarbības latviešu valodas 

attīstībai (grupu darbs, pāru darbs, 

individuāla pieeja, treniņš caur valodas 

spēlēm)

Kultūrizglītība un 

radošās 

industrijas

10 10 

izglītojamie

Izglītojamo dalība konkursos,skolas 

pasākumos 

Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir 

vidēji un augsti mācību sasniegumi, 

talantīgajiem izglītojamiem

2017./2018.

2018./2019.

oktobris

septembris

maijs

maijs

vakance

24 Friča Brīvzemnieka pamatskola. 

Radošās darbnīcas un konkursi 1.-

2.klašu audzēkņiem STEM un 

vides/ valodas jomā

Praktiskas un teorētiskas nodarbības 

STEM un vides/ valodas jomā, kurās tiek 

izmantotas dažādas metodes - diskusijas, 

lomu spēles, simulācijas, darbs grupās un 

individuāli.

STEM un vide 30 30 

izglītojamie

Caur rotaļām un spēlēm pilnveido 

zināšanas un praktiskās iemaņas 

vispārējo mācīšanās un sadarbības 

prasmju pilnveidošanai 

izglītojamiem ar dažādām spējām un 

uztveres līmeņiem. 

Lai veicinātu sadarbības un 

komunikācijas prasmes starp 

talantīgajiem izglītojamiem un 

izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām, 

kā arī attīstīt spēju orientēties 

dažādās situācijās praktiski 

darbojoties un nosacījumu un 

noteikumu izpratni .

2017./2018.

2018./2019.

oktobris

septembris

maijs

maijs

I.Dūmiņa

L.Putniņa

nodarbības garums 

60 minūtes, 

ceturtdienās

25 Friča Brīvzemnieka pamatskola. 

Tematiskā nometne "Daba māca"

Vasaras 6 dienu tematiskā nometne, kurā 

izglītojamiem ir iespēja izzināt dabu caur 

dažādiem mācību priekšmetiem, 

praktiskām darbnīcām

STEM un vide 30 30 

izglītojamie

Izglītojamie ieguvuši iespēju attīstīt 

savas teorētiskās un praktiskās 

zināšanas dabaszinībās caur dažādu 

mācību priekšmetu prizmu

Darbs ar 2.-7.klašu izglītojamiem, 

kuriem ir vidēji un  augsti mācību 

sasniegumi, lai veicinātu izglītojamā 

izpratni par neizsīkstošiem dabas 

resursiem, kurus viņi vēlāk varēs 

izmantot dažādās mācību priekš-

metu olimpiādēs. Sadar-bība ar 

Bērnu un jauniešu vides izglītības 

centru "Rīgas Dabaszinību skola", 

LU Dabaszinātņu centru

2017./2018.m.

g

Vasara 

2018./2019.m.

g

vasara

2 nometnes

jūnijs

18.06.18.

jūnijs

jūnijs

22.06.18.

jūnijs

I.Zdanovska

I.Cīrule

I.Venckus

D.Šetlere

I.Dāboliņa

S.Sedliņa

I.Vereba

G.Brēmane

iespējamas izmaiņas

skolēnu skaitā, jo 

tas atkarīgs no 

nometnes norises 

vietas. 

Iespējamas izmaiņas 

skolēnu vecumposma 

robežās, jo ar 2.-

7.klašu skolēniem ir 

pārāk grūti vienlaicīgi 

strādāt. Varētu būt 4.-

7.klašu spēcīgākie 

skolēni.

Dienu skaits - pilnas 5 

dienas šogad, jo 

nometne paredzēta 

pirms Jāņiem 

(23.iekrīt sestdienā)

Iespējamas izmaiņas 

pedagogu komandā, jo 

jūnijs vēl tālu.

2017./2018. un 2018./2019.mācību gadam

1.Ārpusstundu pasākumi

APSTIPRINU

Friča Brīvzemnieka pamatskola

direktore Biruta Venckus

Rīgā 12.10.2017.
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