
Vajag palīdzību mācībās?
Sazinies ar SavaDaba Brāli/Māsu.

Māsa? Brālis?



Problēma
Vēlies, lai līdzās būtu kāds, kuram

paprasīt palīdzību? 
Vēlies, lai līdzās būtu kāds, kurš varētu

izskaidrot uzdevuma nosacījums
saprotamā valodā? 

Vēlies, lai visi dienas darbi un mājasdarbi
būtu pabeigti jau līdz pusdienas laikam

un atlikusī diena tev būtu brīva?



Risinājums
Tev vajadzīgs Sava Daba Brālis/Māsa!

Mēs paši esam vai vēl nesen bijām
skolēni, ļoti labi apzināmies ko nozīmē

mācīties un izpildīt prasīto! 
Mēs zinām, ka kopīga mācīšanās ir
daudz efektīvāka un aizraujošāka. 
Mēs gribam tev palīdzēt un kopīgi

sadarboties!



Kā pieteikt 
bērnu

atbalstam?

Māsa? Brālis?



1. Izvēlies laiku
Ieej savadaba.lv un Izvēlies 
kalendārā kādu no
pieejamajiem laikiem.

2. Aizpildi pieteikumu
Uzklikšķina uz norādītā laika, atver
norādīto linku un aizpilda pieteikuma
formu

3. Veic ziedojumu
vēlamais ziedojums 15 EUR*

4. Saņem linku
E-pastā saņem Zoom tikšanās linku un
ID kodu.

5. Pieslēdzies
Norādītajā laikā palīdzi bērnam būt
gatavam darbam. Palīdzi bērnam
uzsākt darboties un esi līdzās pirmās
30 min. 

Pieteikšanās soļi vecākiem

Gadījumā, ja ziedojums jums ir šķērslis atbalsta saņemšanai, lūdzu
sazinieties ar savadabalv@gmail.com individuāli. Mēs jums palīdzēsim!

https://savadaba.lv/


Mācamies
Strādājam kopā 3h,
lai visi dienas darbi un
mājasdarbi būtu
pabeigti jau līdz
pusdienas laikam un
atlikusī diena tev būtu
brīva. 

Pievienojies
Norādītajā laikā
tiekamies online. Līdzdali
uzdotos uzdevumus un
materiālus online. 

Iekārtojies
Iekārto sev netraucētu,
mācībām piemērotu
vietu un saposies
pieklājīgā skatā. 

Sagatavošanās soļi
bērnam



Ierīces
Sesijas laikā mācīsimies
izmantojot ērtas aplikācijas -
Google, Zoom un WhatsApp. 



Ričards Čodars
Projekta vadītājs

Jaunieši

Zane Jansone
Pedagogs

Komanda

Līga Cepurīte
Mentors



Garantija 2
Iesaistītie jaunieši ir pierādījuši
sevi citos SavaDaba projektos

kā atbildīgus un spējīgus
palīgus darbā ar bērniem. 

Garantija 1
Iesaistītie jaunieši saņems

pedagoga un mentora
apmācību un konsultācijas. 



Kopā
varam!

Dienas beigās bērni ir priecīgi un
gandarīti par mācību procesu 

un mācības paveica 
2x ātrāk kā strādājot vieni!



Piesakies

ricards@bdl.lv

zane@bdl.lv

www.savadaba.lv


