Atbalsts pozitīvai
uzvedībai (APU)
Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu
Latvijas skolu kultūru, 2012./2013. mācību gadā divdesmit
piecās Latvijas skolās tika uzsākta programma pozitīvas
uzvedības atbalstam un tās mērķis ir attīstīt skolā vienotu
sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai.
Kopš 2014./2015.mācību gada Daugavpils 11.pamatskola
uzsāk realizēt projektu “Atbalsta programmu izstrāde un
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu
atbalsta sistēmas izveidei”.
APU mērķi:
Veicināt pozitīvu uzvedību
Nodrošināt kārtību stundās
Attīstīt emocionālo inteliģenci
APU pamatvērtības:
Drošība
Cieņa
Atbildība
Projekts veic un atbalsta pozitīvu uzvedību iestādē,
tādējādi radot labvēlīgāku un pievilcīgāku vidi gan
skolēniem, gan skolas darbiniekiem. Skolēni kopā ar
pedagogiem izstrādā pozitīvi formulētas uzvedības
noteikumus, kur obligāti jāievēro visiem projekta
dalībniekiem: skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem,
vecākiem.
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APU darbība
2017./2018.mācību gadā
Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un skolas iekšējās kārtības
noteikumu ievērošanu, 2017./2018. mācību gadā tika rīkoti šādi pasākumi:
Informatīvi izglītojošā akcija
“VĀRDA SPĒKS”
22. septembrī skolā tika organizētā
informatīvi izglītojošā akcija “VĀRDA SPĒKS”,
kurā 5.-9.klašu izglītojamie tika aicināti
nelietot rupjus vārdus. Pasākuma mērķis:
veidot skolā pozitīvu vidi. Pasākuma
konsultants
skolas
līdzpārvaldes
priekšsēdētājs 9.a klases skolnieks Ņikita
Bortnikovs.
Pirms stundām līdzparvaldes locekļi izdalīja
līmkartītes, kuru saturs aicināja skolēnus šo
dienu pavadīt bez rupjiem vārdiem. Mācību
dienas beigās klašu audzinātāji pieliek
plakātus ar skolēnu refleksijām pie kabinetu
durvīm.
Tikšanās ar Valsts policijas darbiniekiem
26.septembrī sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem tika organizēts
profilaktiskais
pasākums
sākumskolas skolēniem „Drošība
skolā
un
ārpus
skolas.”
Pie
skolēniem ciemos atnāca policisti
bebrs Bruno un runcis Rūdis, kuri
atgādināja bērniem par drošības
noteikumiem gan skolā, gan uz
ielas, gan mājās. 5. - 9. klases
skolēniem Valsts policijas darbinieki
atgādināja par skolas iekšējās
kārtības noteikumu ievērošanas
nepieciešamību,
par
cieņas
izrādīšanu
skolēniem,
pieaugušajiem. Valsts policijas darbinieki parādīja skolēniem, kā veidot drošu
vidi sev apkārt, izstāstīja, ka ir nepieciešams uzņemties atbildību par savu
rīcību un uzvedību.

Pasākums „Esmu drošībā. Es cienu un atbalstu”
Pasākuma ietvaros 9. klases izglītojamie sarīkoja klases stundas sākumskolā
par pozitīvo uzvedību, kas balstās uz trīs pamatvērtībām – drošības,
atbildības,
cieņas.
Stundās
izmantotās
metodes:
videomateriālu
demonstrēšana, rotaļas, diskusija. Katrai klasei tika izveidots plakāts ar trim
pozitīvās uzvedības noteikumiem: „Sasveicinies. Uzturi kārtību. Staigā mierīgi”.
Par katra ieteikuma ievērošanu skolēni saņēma žetonus. Pozitīvās uzvedības
uzslavēšana un apbalvošana tiek plānota arī nākamajā mācību gadā, visi
izglītojamie saņems medaļas, trīs labākie no klases – pateicības. Plakāti tiks
papildināti ar jauniem noteikumiem.
2018./2019. mācību gadā paredzēts pasākumu sarīkot arī pamatskolas
skolēniem.

