Īss apraksts par Suvemäe skolu
Suvemäe skola ir demokrātiskas izglītības filiāle Igaunijā Tallinas pašvaldības skolā.
Oficiāli tā tika atklāta 2019. gada septembrī, ar 67 skolēniem un 5 skolotājiem.
“Demokrātiskai izglītībai” (www.eudec.org), tāpat kā “lietussarga jēdzienam” piemīt
vairākas dimensijas un metodikas, kas nozīmē, ka katra skola ir unikāla. Skolas galvenās
iezīmes – pašvadīta mācīšanās un jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanas
procesos mācību vidē.
Suvemäe, kā valsts skolas filiāle ir uzņēmusies atbildību palīdzēt skolēniem sagatavoties
Igaunijas Izglītības Ministrijas izstrādātajiem valsts eksāmeniem, it īpaši igauņu valodas
un literatūras, matemātikas un dažiem izvēles eksāmeniem 3., 6., un 9. klasēs. Tas tiek
ņemts vērā, plānojot stundu sarakstu. Katram skolēnam jāapmeklē vismaz viena strukturēta
nodarbība. Pārējā dienas daļa tiek veltīta pašvadītas mācīšanās aktivitātēm, piemēram,
skolēnu pašu iniciētās darbnīcās un pulciņos, vienojoties ar skolas darbiniekiem īpašās
nodarbībās, kā arī individuālos vai grupu darbos dažādās mācīšanās vietās, piemēram,
biblietēkā, mākslas studijā, darbā ar skolas piedāvātajiem mācību avotiem, utt.
Pateicoties atbalstam un sadarbībai no galvenās skolas - Tallinas Mākslas skolas skolēniem var izmantot šīs skolas telpas un iekārtas, piemēram kermikas un kokasptrādes
darbnīcas, arī mūzikas studiju, kā arī var apmeklēt šīs skolas nodarbības kā “īsts” skolēns.
Visbeidzot, ja mūsu skolēni izrāda interesi, Suvemäe darbinieki viņiem palīdz iegūt
prakses vietu, kā papildus iespēju prakstiskai mācību pieredzei.
Suvemäe darbiniekiem ir izšķiroša loma, lai radītu vidi, kurā katrs dalībnieks tiek novērtēts
un pieņemts. Lai atvieglotu radušos konfliktsituāciju risināšanu, viņi pasniedz dažus
priekšmetus un piedalās pulciņos. Otra pieaugušo loma ir būt par treneri jeb par pesonu,
kas atbalsta skolēnu intereses, tādējādi skolēni attīsta uzticēšanās attiecības un spēju
diskutēt par savu mācīšanās piedzīvojumu, lūgt padomu vai palīdzību, veidojot noteiktu
pieredzi.
Kā jau iepriekš tika teikts, līdz ar pašvadītu mācīšanos Suvemäe skolas filozofija un prakse
ir arī jauniešu dalība lēmumu pieņemšanā. Iknedēļas skolas sanāksmēs “kopienas aplī”,
katrs skolas loceklis palīdz noteikt skolas likumus, apspriest visiem svarīgus jautājumus
vai izteikt priekšlikumus, piemēram par darbnīcām un ekskursijām - katrs kopienas loceklis
var piedalīties lēmumu pieņemšanā un aktīvi iesaistīties mācību vides veidošnā.
Mūsu skolas misija, no vienas puses, ir nodrošināt atvieglotu un piemērotu mācību vidi
bērniem, kuri neiederas vispārpieņemtā izglītošanas pieredzē un ir gatavi uzņemties
atbildību par savu mācīšanos, bet no otras puses – atbalstīt skolēnu ģimenes, attīstot
atbalstošu un cieņpilnu audzināšanas praksi. Mūsu vīzija ir kļut par pilotskolu un būt
spējīgiem dalīties savā pieredzē, kā arī atbalstīt citas skolas demokratisko nozaru skolu
attīstībā, ne tikai Igaunijā, bet arī visa Baltijā.

