
Interešu izglītība zinātkārajiem
Ikšķiles vidusskolā

Talantus un kompetences attīstošas nodarbības



Kā mēs līdz šai idejai 
nonācām?

▪ 1.klasē bērniem stundas beidzas 
ap 12:00

▪ Pagarinātā grupa pieejama 
šobrīd tikai pirmajai klasei līdz 
plkst. 15:00

▪ Vecākiem darbs beidzas laika 
posmā no 17:00 līdz 18:00

Ko mans bērns katru dienu tajā laikā 
darīs?



Mūsu vīzija

▪ Vecāku finansēta pagarinātā grupa skolas telpās, kas pieejama
līdz 18:00

▪ Interešu izglītības nodarbību formāts ar profesionālu pedagogu

▪ Individuāla pieeja (nodarbībās ~15 bērni)

▪ Mācīties un izzināt jaunas lietas ir forši!

▪ Katru bērnu iedvesmo citādas lietas un tas ir jāņem vērā!

▪ Mācīties var dažādi un Tu pat vari nepamanīt, ka mācies!

▪ Svarīga ir ne tikai fiziskā drošība, bet arī bērna emocionālā 
drošība!

Mūsu vērtības



Meklējam lielisko ALFA skolotāju

KETIJA MACULĒVIČA

▪7 gadu pedagoga pieredze privātajā pirmsskolā “CreaKids”

▪ Sertifikāts pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā 
“Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā” jeb ALP (drošā piesaiste bērniem un 
pieaugušajiem, smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību, pašvērtējums, savas 
pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu, TBRI jeb “Uzticībā pamatotu 
attiecību ieviešanas” metode - saiknes veidošana, stiprināšana, uzvedības koriģēšana, 
sensoro procesu izprašana, sensoro vajadzību apmierināšana pedagoģiskajā procesā, 
saikni veicinoša disciplinēšana, problēmjautājumu risināšana (melošana, dusmu 
lēkmes, miegs, bērns un viedierīces, u.c.))

▪ Dalība digitālo mācību materiālu un līdzekļu platformas “HappyKids” izstrādē

▪ Dalība Erasmus+ projektā DigiKid (stratēģiskās partnerības projekts “Skolotāju 
prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumposma bērnu izglītošanai ar un caur digitālajām 
tehnoloģijām”)



Plānotā provizoriskā dienas kārtība

Laiks Aktivitāte

12:30/13:00-
14:00

Sagaidīšana. Katrs pastāsta, kas šodien foršs noticis, kas jauns apgūts un došanās ārā izvēdināt galvu.
Ārā - pastaiga, dabas izpēte, rotaļas.

14:00-14:30 Launaga laiks

14:30-15:00 Ko šodien ir mācījušies? Kā tas dzīvē noderēs? Mājas darbi vai darba lapas. 

15:00-16:00 MĒNEŠA TĒMA

16:00-17:00 Grupu darbs - mēneša vai nedēļas projekts. Saistīts ar mēneša tēmu. Sadarbība.

17:00-
18:00/18:30

Spēles (galda spēles, robotikas komplekti, āra aktivitātes (ja atbilstoši laikapstākļi))



IKVD sertificētās programmas plānotie rezultāti

▪ Sekmēta bērna emocionālā labsajūta un drošība brīvajā laikā pēc skolas

▪ Veicināts katra bērna radošais potenciāls atbilstoši viņa interesēm

▪ Nostiprinātas bērnu līderības prasmes, kā arī māka sadarboties grupā un/vai pārī

▪ Bērnos veicināta prasme patstāvīgi novērtēt un analizēt savas un citu emocijas, 
vajadzības

▪ Māka ikdienas situācijās pielietot skolā un programmā apgūtās zināšanas

▪ Attīstīta kritiskā domāšana un patstāvīga informācijas avotu analīze

▪ Apgūta prasme prezentēt citiem savu viedokli un realizētos projektus

▪ Attīstīts ieradums kļūdas uztvert kā iespēju izaugsmei

▪ Apzināta, jēgpilna un atbildīga informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana

Programmas ietvaros:

Izpildīti mājas darbi

Svaigs gaiss & fiziskas aktivitātes

Ekskursijas, meistarklases u.tml.



▪ 5-6 stundas drošā vidē kopā ar aktīvu pedagogu un vienaudžiem

▪ Izpildīti mājas darbi un no mācībām brīvi vakari mājās

▪ Vecāku sirdsmiers par bērna drošību 

▪ Aktivitātes bērnam svaigā gaisā

▪ Skolā iegūto zināšanu transformēšana ikdienišķās sadzīves 
situācijās un prasmēs

▪ Fleksibls apmeklējuma grafiks 2 - 5 reizes nedēļā

▪ Sekmēta bērna emocionālā labsajūta

▪ Apgūtas un nostiprinātas dažādas prasmes un veicināta katra
grupas bērna individuālo talantu attīstība caur daudzpusīgām, 
radošām aktivitātēm

Ieguvumi



▪ Minimālais apmeklējums 2x nedēļā (maksimālais 5x nedēļā)

▪ Vienas dienas maksa ir 10 eur (jeb ~1.66 eur/h)

▪ Piesakot apmeklējuma skaitu mēnesī tiek fiksēta mēneša maksa, kas pēc tam nemainās atkarībā no faktiskā
apmeklējuma (avansa maksājums par katru nākamo mēnesi līdz mēneša 20.datumam)

▪ Neapmeklētās nodarbības ir iespējams izņemt citos laikos (dienās), iepriekš to saskaņojot ar administrāciju
(izņēmums ir ilgstošas slimošanas, kad iespējama rēķina summas samazināšana)

▪ Septembrī iespējams rezervēt sev brīvā apmeklējuma grafiku par 150 eur (līdz 20.septembrim tad jāpaziņo
apmeklējuma grafiks sākot ar oktobri)

Fiksēta mēneša maksa pēc izvēlētā apmeklējuma skaita nedēļā:
2x nedēļā = 80 eur mēnesī
3x nedēļā = 120 eur mēnesī
4x nedēļā – 160 eur mēnesī
5x nedēļā = 200 eur mēnesī

Alfa klase dalības nosacījumi un pieteikšanās



Pieteikšanās

▪ Limitēts vietu skaits – ap 15 bērniem grupā (vienā dienā)

▪ Šobrīd komplektējam vienu grupu

▪ Pieteikšanās tiek atvērta pēc 1.klašu vecāku sapulces 

▪ Pieteikumi tiek reģistrēti rindas kārtībā pēc iesnieguma datumiem

▪ E-pasts pieteikumiem: alfaklase@gmail.com (sūtot bērna vārdu, uzvārdu, kurā klasē būs no 
1.septembra, apmeklējuma biežumu, vecāka vārds un uzvārds, kontakti)

▪ Vairāk info par Alfa klase nodarbībām: Līva 29423202 , Inese 28354493

mailto:alfaklase@gmail.com

