Atskaite par projektu 2018./2019.m.g.
Šis mācību gads “Jaunajiem literātiem” kopā ar skolotāju Sintiju Supi un “Jaunajiem
aktieriem” kopā ar skolotāju Kristīni Plūmi pagājis ļoti bagātīgs un iespaidiens pilns.
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Nr.8.3.2.2/16/I/001 skolēniem katru mēnesi deva fantastisku iespēju apmeklēt
visdažādākās teātra izrādes, lai tie smeltos iedvesmu, iepazītu kultūru, veidotu savu
viedokli par mākslu un spētu orientēties šajā kultūras daļā – teātra mākslā.
Visa mācību gada laikā mēs apmeklējām izrādes visos Latvijas vadošajos teātros – gan
Dailes teātrī, gan Nacionālajā, gan Jaunajā Rīgas teātrī. Tās bija: “Liec Dievam pasmieties”
(Dailes teātris), “Svinības” (Dailes teātris), “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” (Dailes
teātris), “Planēta Nr.85” (Dailes teātris), “Ziedonis un visums” (Jaunais Rīgas teātris),
“Lulū” (Dailes teātris), “Bille” (Nacionālais teātris), “Lauva ziemā” (Dailes teātris), “Alvas
sieviete” (Dailes teātris), “Arī vaļiem ir bail” (Nacionālais teātris).
Pēc apmeklētajām teātra izrādēm, regulāri veicām ar skolēniem pārrunas, dalījāmies
iespaidos un diskutējām gan par teātra žanru, sižeta līniju, aktieru tēlojumu, māksliniecisko
noformēju un izrādes tēmas aktualitāti. Skolēni labprāt dalījās savos iespaidos un bija
atvērti diskusijām. Pamatoja savas domas un nebaidījās izteikt savu patieso viedokli – gan
pozitīvu, gan reizēm arī negatīvu, ja tāds bija.
Tāpat arī ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” deva
iespēju skolēniem pilnveidoties arī valodas jomā kopā ar skolotāju Sintiju Supi. 5.-9.klašu
skolēniem bija iespēja un tie apmeklēja konsultācijas valodas izpratnes veicināšanai,
sekmju uzlabošanai un valodas pilnveidei.
Skolotājs pildīja pedagoga palīga pienākumus un palīdzēja skolēniem izprast tekošo
mācību vielu, vai tēmu, kas iekavēta, līdz ar to kavē turpmāko mācību procesu un mācību
vielas apguvi. Kā arī bija nodarbības, kas skolēniem veicināja valodas pilnveidi viņiem
aktuālos, interesantos un saistošos veidos – izmantojot modernās tehnoloģijas, interaktīvos
testus, spēles. Daudz tika diskutēts un veiktas viedokļu apmaiņas par dažādām tēmām, kas
veicināja ne tikai skolēnu zināšanu pilnveidi, bet arī prasmju – izteikties, veidot un pamatot
savu viedokli, argumentēt, uzklausīt citu cilvēku, citādāku viedokli.

Šīs konsultācijas ir lieliska papildus iespēja skolēniem, lai sasniegtu savus izvirzītos
mērķus, justos zinošāk mācību stundās, apgūtu iekavēto stundas vielu, kā arī pavadītu
kvalitatīvi laiku pirms vai pēc mācību stundām.

