Dagdas novada izglītības iestāžu izvērtējums par projektu “Skolas soma”.
Aleksandrovas internātpamatskola


Esam apmeklējuši Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzeja piedāvātās
muzejpedagoģiskās programmas, Latgales vēstniecība “Gors”, Rēzeknes teātra
“Joriks” apmeklējums, Daugavpils Skrošu rūpnīca, Leļļu galerijas
apmeklēšana Krāslavā.

Andrupenes pamatskola


Projekta ietvaros visi skolēni apmeklēja M.Rotko mākslas centru, piedalījās
stāstnieces L.Reiteres nodarbībā par valodas kultūru un glītrakstīšanu,
apmeklēja teātra izrādes “Gorā”, pabija P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā,
LU botāniskajā dārzā, Rēzeknes novadpētniecības muzejā, Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, Rīgas starptautiskajā lidostā, kur paplašināja savu
redzesloku.

Šķaunes sākumskola









Ļoti veiksmīgs un interesants gan bērniem, gan skolotājiem. Bērni ir sajūsmā
par visām nodarbībām un aktivitātēm:
“Iepazīsim Latgales keramiku!” Māla Mākslas centrā,
“Debesskrāpji”,
Aktivitātes Zinātkāres centrā “ZINOO”,
“Satikšanās Rozes pilsētā”,
“Senas rotaļas un spēles” Latgales kultūrvēstures muzejā,
Izglītojoša ekskursija koncertzālē “GORS”
“Iepazīsties-leļļu kino! Dagdas Kultūras centrā.

Dagdas vidusskolā
Citāti no klašu audzinātāju iniciatīvas “Skolas soma” izvērtējuma
Plusi:
 Pateicoties projektam “Skolas soma” skolēniem ir iespēja apmeklēt vērtīgos
pasākumus, tai skaitā kultūras pasākumus. Skolēniem ir iespēja pašiem redzēt
aktieru priekšnesumu un izjust teātra atmosfēru
 Iespējas bez maksas apmeklēt dažādas vietas Latvijā, kopā ar vienaudžiem
lietderīgi pavadīt laiku, apgūt jaunās zināšanas ārpusskolas sienām, kā arī gūt
dzīves pieredzi.
 Kopā ar klasi pavadītais laiks vienmēr dod savus plusus kolektīva
sadraudzībai. “Skolas soma” deva iespēju vēl klāt apgūt, redzēt, iemācīties kaut
ko jaunu.
 Skolēniem nav jāmaksā, iespēja piedalīties visiem skolēniem un apmeklēt
tādas vietas, kur ar ģimenēm nebūtu iespēja visiem to izdarīt.
 Iespēja katram bērnam paceļot, ieraudzīt, iepazīt, uzzināt, pabūt kopā ārpus
klases, skolas, dalīties ar iespaidiem.
 Viennozīmīgi šim projektam ir tikai plusi, jo projekts dod iespēju bez vecāku
finansiālā atbalsta iepazīties ar Latvijas kultūras vērtībām. Tā kā projektā
piedāvātās aktivitātes nav domātas tikai izklaidei, bet ir mācību procesa
neatņemama sastāvdaļa








Lieliska iespēja, ko skolēni labprāt izmanto. Mums izdevās izvēlēties
pasākumus, kas neatstāja vienaldzīgus lielāko daļu skolēnu. Klase ir aktīva
braucēja, tāpēc problēmu nebija.
Svarīgi ir pirms un pēc sarunu laiks par pasākumu, tas nodrošina labāku
izpratni un ļauj saskatīt daudz vairāk.
Pilotprojekts “Latvijas skolas soma” - mācību procesa sastāvdaļa, kas
neaizstāj, bet papildina esošo, tieši saistīta ar mācību un audzināšanas darba
saturu, piedalās visi skolēni, tiek nodrošināta vismaz viena aktivitāte semestrī
katram skolēnam, tiek veicināta skolēnu iesaiste arī norišu plānošanā un
organizēšanā.
Kopumā 5.klases skolēni guva daudzveidīgas iespējas iepazīties, izbaudīt un
novērtēt Latvijas un Latgales vēstures, kultūras, novadpētniecības objektus un
izpausmes. Paldies Regīnai par pasākumu koordinēšanu.
Skolēni uztver pozitīvi šo aktivitāti, īpaši patīk praktiskās nodarbības muzejos.

Mīnusi:
 Daži objekti vai piedāvātie pasākumi Latvijā atrodas tālu no Dagdas un dotajā
summā ne vienmēr var iekļauties (ceļa izdevumi vai biļetes pasākumam ir
dārgāk ne kā piedāvātā summa uz viena skolēna).
 Ir problēmas ar transportu, dažreiz plānotajā datuma uz pasākumu nevar tikt, jo
transports ir aizņemts, vai pasākuma datums bija neērts skolēniem.
 Žēl, ka uz katru skolēnu līdzekļu ir tik cik ir, gribētos aizbraukt kaut kur tālāk.
 Daži skolēni kaut kādu iemeslu pēc nepiedalījās augstākminētajos pasākumos.
 Ne visi vecāki izprot šī projekta būtību.
 Izvēloties kādu pasākumu, jārēķinās ar ceļa izdevumiem.
 Braucot uz Rīgu, varam apmeklēt tikai bezmaksas pasākumus.
 Labi, ka biļetes uz teātra izrādi bija pa 5 eiro, tad atlika nauda arī ceļam uz
Rēzekni un atpakaļ.
 Slikti, ka ceļa izdevumus aprēķina tikai mēneša beigās. Varbūt mums vēl
sanāktu tuvākajā apkārtnē izmantot vēl kādu Skolas somas piedāvājumu, ja
zinātu, ka ir atlikusi nauda!
Ezernieku vidusskolā
I semestris
 6.septembrī 7. un 8.klases skolēni brauca uz Skolas somas atklāšanas
pasākumu Rīgā.
 Sākumskola, 5., 6.kl. apmeklēja Zinātkāres centru "Zinoo” Daugavpilī.
 7.-8.kl. – apmeklēja Latgales vēstniecībā GORS Simfonietta Rīga un Ingas
Kalnas koncertprogrammu “Mūžīgais Mocarts”.
 9.-12.kl. brauca ekskursijā uz Likteņdārzu.

II semestris
 Sākumskola - tikšanās ar filmu studijas “Animācijas brigāde” pārstāvjiem.
 5., 6.kl. – apmeklēja Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzeju.
 8., 10.-12.kl. - Latgales vēstniecībā GORS noskatījās Dailes teātra viesizrādi
“Klusā daba ar resno puisēnu”.
 9.kl. – apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.

Asūnes sākumskolā





Aglonas maizes muzejs.
Kinolektorijs “Iepazīsti leļļu kino”.
Ekskursija uz Robežnieku robežsardzes nodaļu.
Ekskursija uz mini zoodārzu “Viesturi”.

Informāciju apkopoja: M.Micķeviča.

