
 

Sadarbība kvalitatīvai sociālā riska grupu bērnu 
izglītībai  

EDU no borders 

Prioritāte 3  Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana 

Pasākums 3.2      Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās 

aprūpes un veselības aprūpes jomās 

         

 

     
 

 

 

 
 



 
 

Īss projekta apraksts 

Bērni no sociālā riska grupām dzīves laikā saskaras ar dažādām smagām problēmām, it īpaši 

formālās izglītības iegūšanas laikā, kuru iespaido dažādi sociāli, psiholoģiskie, emocionālie un 
citi apstākļi. Bieži vien bērniem trūkst motivācijas un mācīšanās prasmes, viņi cieš no 
emocionālām un socializācijas problēmām. Skolotājiem, audžuvecākiem un cilvēkiem, kuri 

sniedz atbalstu bieži trūkst zināšanas un prasmes, lai strādātu ar šo mērķa grupu. Skolās nav 
pietiekams atbalsta serviss, kapacitāte un kompetence, lai individuāli strādātu ar šiem 

bērniem un ģimenēm. Ģimenēm ir vāja sadarbība ar skolām, kā arī zema motivācija un 
iemaņas, lai atbalstītu savu bērnu mācīšanās prasmes. 
Kvalitatīva izglītība palīdz bērniem attīstīt viņu spējas, kuras nepieciešamas, lai dzīvotu 

cienījamu dzīvi un dod iespēju kļūt sociāli aktīviem. Līdz šim brīdim izglītības projekti šajā 
jomā ir ierobežoti gan vieda, gan kapacitātes un funkciju ziņā un atšķiras valstu un reģionu 

starpā. Tanī pat laikā problēmas ir līdzīgas, pieredze, kas iegūta vienā valstī, var tikt 
izmantota citās un var tikt izmantota plašākām sociālā riska bērnu grupām.  
Šī projekta mērķis ir bērni no sociālā riska grupām, kā arī speciālisti un vecāki, kuri ar 

bērniem saskaras ikdienā. Ir ļoti svarīgi izveidot labu atbalsta servisu bērniem un viņu 
vecākiem pašvaldības līmenī, un tādā veidā bērniem palīdzētu gūt panākumus skolā un 

tālākajā dzīvē. Projekts dos vienādas iespējas visneaizsargātākajām un nelabvēlīgākajām 
bērnu grupām, lai tās labāk integrētos sabiedrībā un veicinās to veiksmīgu socializāciju 
nākotnē. Četru skolu (Poltsama, Pleskava, Valmiera un Tartu), trīs SOS bērnu ciematu, kā arī 

vietējo pašvaldību un izglītības departamentu sadarbība dos vairāk iespēju attīstīt atbalsta 
sistēmu, kā arī uzlabot izglītības kvalitāti bērniem no sociālā riska grupām.  

Projekts nodrošinās platformu speciālistiem, kur viņi varēs dalīties pieredzē, īpaši par bērniem 
ar sarežģītu sociālo stāvokli un īpašām izglītības vajadzībām, vecāki varēs iegūt informāciju 
par atbalsta sniegšanu bērniem, skolēni varēs apgūt jaunas komunikāciju un sociālās 

prasmes. Jaunu un inovatīvu metožu apgūšana nodrošinās skolēnu augstāku sagatavotību 
patstāvīgai dzīvei un tas paaugstinās viņu pašapziņu. 

 

Vispārējais uzdevums 

Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu bērniem no sociālā riska grupām, izmantojot 
pārrobežu sadarbību ar pedagogiem, vecākiem un vietējām pašvaldībām.  

 

Specifiskais uzdevums 

 Izveidot un uzlabot esošās izglītības sistēmas kvalitāti četrās skolās pārrobežu reģionā, 

kuras veidotas bērniem no sociāla riska grupām atbilstoši to individualitātei un 
vajadzībām 

 Paaugstināt bērnu motivāciju mācīties 
 

Atbalsta saņēmējs  
Poltsama kopamācības ģimnāzija (Igaunija) 

 

Partneri 

 Pleskavas pedagoģiskais komplekss (Krievija) 

 Plesjavas SOS bērnu ciemats (Krievija) 

 Valmieras 5. Vidusskola (Latvija) 

 SOS bērnu ciemats Latvijā, Valmieras SOS bērnu ciemats (Latvija) 

 SOS bērnu ciemats Igaunijā, Poltsma SOS bērnu ciemats (Igaunija) 

 Tartu Annelinna ģimnāzija (Igaunija) 
 



 

 

Sagaidāmie rezultāti 

 Apmācību un zināšanu apmaiņas tīkls 
 Izveidoti partnerības tīkli vietējā un reģionālā līmenī; 

 Noorganizētas tādas aktivitātes kā 16 vietējā līmeņa tikšanās, 8 mācību 
braucieni/ekskursijas starp partneriem, 6 vizītes starp SOS ģimenēm, 4 kultūras 
pasākumi, 4 semināri projekta partneriem, 8 darbsemināri; kā rezultātā vismaz 45 

speciālisti ieguva zināšanas un prasmes, lai strādātu ar bērniem no sociālā riska 
grupām, 28 studenti piedalīsies apmaiņas braucienos; 

 Iegādāts viens moderns dators, 3 atmiņas kartes un CD. 
 Uz bērnu vērsta izglītība, profesionāļu un vecāku pilnveidošana 
 7 vietējie semināri un darbsemināri; 

 16 apmācības skolotājiem un citiem speciālistiem (aptuveni 100 dalībnieki); 
 25 apmācības bērniem (240 dalībnieki); atbalstošas nodarbības, tostarp runas 

terapijas, vienkāršotas izglītības programmas, kolektīvā mācīšanās; 
 9 apmācības vecākiem (228 dalībnieki); 
 4 informatīvās apaļā galda diskusijas brīvprātīgajiem skolās; 

 16 izglītojošas aktivitātes – sporta un kultūras pasākumi, ārpus skolas braucieni, 
amatniecības darbi (410 studenti un 30 skolotājiem);’ 

 Metodoloģiskie un mācību materiāli, literatūra mērķa grupām (aptuveni 200 
grāmatas) 

 Aptuveni 70 mācību rīki un spēles (konstruktori, ģeometriskas figūras) un 3 

komunikāciju spēļu komplekti (tenisa galds, futbols) 
 Komunikācijas un video aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai 

 Vadlīnijas turpmākai darbībai  
 Noorganizēti 8 tikšanās materiālu vākšanai, darbsemināri, semināri; 
 Sagatavoti 4 portfolio ar prezentācijām katrai no skolām; 

 Publicēta rokasgrāmata ar labās prakses piemēriem un metodēm atbalstošajā 
pedagoģijā mērķa grupām četrās valodās (40 lpp., 300 kopijas); 

 Atjaunotas projekta partneru mājas lapas, ievietota informācija par projektu; 
 Noorganizēta viena noslēguma konference speciālistiem un izglītības darbiniekiem 

 

Labuma guvēji 

 Bērni no sociālā riska grupām, kuriem nepieciešama individuāla pieeja un papildus 
atbalsts izglītības procesā. 

 Sociālās iestādes, valsts un citas sabiedriskās organizācijas, kuras sniedz izglītības, 

sociālos un psiholoģiskos pakalpojumus. 
 

Ilgums  

20 mēneši 

 
Budžets  

Kopējais budžets: 231 765,83 EUR 

Programmas līdzfinansējums:196 765,83 EUR (85%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums:35 000,00 EUR (15%) 

Kontaktpersona 

Annika Kallasmaa             annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee                +372 7752525 
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