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Darba formas un metodes darbā ar talantīgiem skolēniem
Izdots saskaņā ar Skolas nolikumu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Talants - izcilas, iedzimtas spējas, apdāvinātība. Skola par talantīgiem skolēniem uzskata
arī spējīgus skolēnus, kam ir iedzimta apdāvinātība vai ir augstas darba spējas un
sasniegumi dažādos mācību un ārpusstundu pasākumos.
2. Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas (turpmāk tekstā - Skola) izstrādātais reglaments
paredzēts, lai palīdzētu skolotājiem darbā ar talantīgiem skolēniem.
3. Skolas reglamentā ar talantīgiem skolēniem izpildītāji ir Skolas darbinieki, skolēni, kā
arī viņu vecāki.
II.

Darba ar talantīgiem skolēniem mērķi un uzdevumi

4. Mērķis: kopā ar atbalsta personalu apzināt talantīgos skolēnus un veicināt viņu
izaugsmi.
5. Darbā ar talantīgiem skolēniem uzdevumi ir:
5.1. konstatēt katra skolēna sasniegumus, ievērojot viņa īpašās spējas un intereses;
5.2. padziļināt skolēnu interesi par mācībām, mākslas jomām, norisēm skolas un
apkārtējā vidē;
5.3. motivēt skolēnus pilnveidot savus talantus;
5.4. sekmēt skolēnu līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, skatēs, skolas ārpusstundu
pasākumos, interešu izglītības nodarbībās;
5.5. paplašināt skolēnu redzesloku.
6. Par talantīgo skolēnu sasniegumiem un attīstības dinamiku tiek informēti šo bērnu
vecāki.
III.

Darbs ar talantīgiem skolēniem

7. Mācību procesā pedagogi ņem vērā talantīgo skolēnu intereses, piedāvājot viņiem
paaugstinātas grūtības un viņu interesēm atbilstošas tēmas un uzdevumus.

8. Pedagogi nodrošina talantīgos skolēnus ar papildnodarbībām, konsultācijām,
papilduzdevumiem mācību procesa laikā, papildmateriāliem un iespējām tālāk
pilnveidoties.
9. Skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas dažādos interešu pulciņos un ārpusstundu
nodarbībās.
10. Skola mērķtiecīgi un efektīgi plāno, veicina un atbalsta talantīgo skolēnu līdzdalību
konkursos, skatēs.
11. Skolā katrā mācību priekšmetā tiek organizētas 1.kārtas - klašu olimpiādes un 2.kārtas skolas olimpiādes visos mācību priekšmetos.
12. Skolā regulāri notiek konkurss "Erudīts", "Talantu konkurss" u.c.
13. Skolas olimpiāžu un konkursu uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un goda rakstiem.
14. Skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas skolas olimpiādē, tiek izvirzīti rajona, pilsētas,
novada un valsts olimpiādēm.
IV.

Talantīgo bērnu motivēšana

15. Maijā pēc 2.semestra rezultātiem un sasniegumiem mācībās, sportā, mākslinieciskajā
pašdarbībā un sabiedriskajā dzīvē tiek izveidots stends ar skolas labāko skolēnu
fotogrāfijām un tiek organizēta konference, kuras laikā pasniedz speciālas balvas.
16. Mācību gada noslēgumā labākie skolēni tiek apbalvoti ar Goda rakstiem un grāmatām
par augstiem sasniegumiem mācību darbā.
17. Pēc skolas beigšanas - izlaidumā labākie skolas skolēni parakstās skolas "Goda grāmatā"
un foto ievieto “Goda albūmos”.
V.

Noslēguma jautājumi

18. Skola atbalsta pedagogus darbā ar talantīgiem bērniem izmaksājot noteikto piemaksu.
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