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Rīga,  
Labdien! 
 
Biedrība” Papardes zieds”, pateicoties AS ”Grindeks” atbalstam šogad 5 

Latvijas skolās pilotēja  senlolotu sapni - veselības nedēļu skolās. Tās laikā skolēni 
mērķtiecīgi, interaktīvā veidā uzzināja, diskutēja, domāja, zīmēja un citādi radoši 
darbojās vienā kopīgā tēmā - VESELĪBA. Veselības nedēļu pozitīvi novērtēja gan 
skolu direktori, gan skolotāji, gan skolēni. 
 
Vēlamies arī Jūsu skolai 2013./2014. m.g. piedāvāt dalību projektā Veselības 
stacija ”Es augu vesels”. 
  
Skolas ieguvums, piedaloties projektā, būs apmācīta skolotāju komanda, kura varēs 
īstenot veselības nedēļu skolā, kā arī iegūtās zināšanas un mūsdienīgās mācību 
metodes izmantot citās stundās un skolas pasākumos. 
  
Biedrība ”Papardes zieds” piedāvā 5 skolotāju vienas dienas apmācību un veselības 
nedēļai izstrādātu un pilotētu materiālu 5.-6. klašu grupām tēmās, kas apkopotas 
četros moduļos:  

1. Ķermenis un veselība. 
2. Uzturs. 
3. Attiecības. 
4. Atkarības- smēķēšana. 

Izstrādāto materiālu var izmantot kā gatavu modeli veselības veicināšanas nedēļas 
projektam, kā arī papildināt to ar radošām darbnīcām (zīmēšana, foto, rokdarbi), 
fiziskām aktivitātēm. 
 
Iesaistoties projektā, Jums ir iespēja īsā laikā, skolēniem interesantā veidā t.sk. 
izmantojot eksperimentus, radoši izglītot par veselību. 
 
Pielikumā: Projekta apraksts un līdzdalības izmaksas 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja    Iveta Ķelle 
 
 
 
 
 



 
Projekta apraksts: 
 
 
Ja Jūs vēlētos projekti  īstenot  savā skolā ,tad  mācību gada sākumā būtu izvēlas 
nedēļu, kurā skolas 5., 6.klašu grupās notiks veselības nedēļa. Skola var izvēlēties  
gan projekta nedēļu, gan mācību nedēļu. 
Projektu skolā ievieš pieci pedagogi ( var būt gan sociālo zinību skolotāji, gan 
audzinātāji, gan sporta skolotāji),kuri apmeklē ” Papardes zieds” vienas dienas 
semināru. Semināra laikā tiek pārrunāta izstrādātā metodika, notiek ideju apmaiņa 
starp kolēģiem par projekta realizāciju. Semināra noslēgumā pedagogi saņem 
sertifikātu  un mācību materiālu (katrs skolotājs darba mapi). Programma ir saskaņota 
ar LR IZM kā pedagogu tālākizglītības pilnveides programma ( A programma, 12 
stundu apjomā). 
Skolas, kuras piedalās projektā, papildus saņem gan ” Papardes zieds” izstrādātos 
bukletus atbildtošajam vecumposmam, gan nozīmītes skolēniem. Nepieciešamības 
gadījumā ” Papardes zieds” darbinieki konsultē skolotājus attiecīgajās tēmās. 
 
Skolas līdzdalības maksājums - pedagogu dalība mācību seminārā - LVL 25 par katru 
pedagogu. 
Ja esat ieinteresēts Jūsu skolas līdzdalībai projektā, lūdzu rakstiet - 
iveta@papardeszieds.lv 
 
 
Vēlot sekmes Jūsu darbā-  
 
 
 
 
Iveta Ķelle  
LĢPSVA ” Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja 
 
 
P.S. Vairāk informācijas par projekta norisi Teikas, Juglas vidusskolās, Āgenskalna 
sākumskolā , Džūkstes pamatskolā un Iecavas vidusskolā - www.papardeszieds.lv 
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