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Tā ir iespēja skolu un pieaugušo izglītības personālam,
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Projekta mērķi

Projektā piedalās 6 pedagogi no pirmskolas un pamatskolas .
Viņi darbosies piecos kursos divu gadu garumā visos posmos
(sagatavošanā, īstenošanā, izplatīšanā):
*Attīstīt kompetences par neformālā izglītības inklūziju formālajā
mācību procesā labākai integrācijai;
*Iemācīties pārveidot mācību procesu vairāk kā praktisku darbību, nevis
teorētisko zināšanu pasniegšanu, integrējot neformālo pieeju ar ICT
inklūziju mācību saturā.
*Aprobēt neformālo izglītību kā procesu un pārdomāt tās ietekmi,
eksperimentējot ar dažādajām neformālās izglītības metodēm, uzlabojot
mācību procesa kvalitāti, paaugstinot motivāciju mācīties un mazinot
skolas agīnas pamešanas riskus;
*Uzzināt mācību un konstruktīvas metodes psiho-pedagoģiskās pieejas
kontekstā skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām.

* Saprast speciālas vajadzības identifikāciju, spēju risināt izglītības
problēmas un psiho-pedagoģisku atbalstu skolēniem, kuri
saskaras specifiskām problēmām .
*Aprobēt un praktizēt mūsdienīgas mācību metodes iekļaujošā
klasē.
* Iesaistīties klases vadīšanā iekļaujošā kontekstā.
*Dalīties pieredzē par integrāciju skolēniem ar speciālām
izglītības vajadzībām vispārējās vai speciālajās skolās.
* Izprast speciālo bērnu apmācības īpašības, konkretizējot
zināšanas par dispraksiju, diskalkuliju, disleksiju, UDS un
hiperaktivitātes traucējumiem, to diagnostiku, cēloņsakarībām
un saistību ar mācīšanas traucējumiem. Izprast kā labāk strādāt
inovatīvi, uzzināt labākas prakses pieredzi par inklūzivo darbu
klasē.

*Apgūt IKT un izprast, kādas ir to iespējas mācību procesā
modernizācijai, skolas apmācības sistēmas kontekstā , to pielietošanu
mācību stundās un ārpus tas;
*Uzlabot izpratni par citām Eiropas kultūrām un pilnveidot Eiropas
pilsonības piederību un identitāti, piedaloties Eiropas skolotāju un
pasniedzēju kopienā.
*Nodibināt kontaktus ar skolam ar līdzīgam vajadzībām un veidot
turpmāko sadarbību un iespējāmos projektus.
*Apmainīties ar pieredzi un labo praksi.
*Izzināt citu valstu pieredzi par integrāciju, kā šīs metodes var
veicināt starpkultūru izpratni un internacionalizācijas aktualitāti
mācību procesā skolā.
*Apmainīties ar praksi un nodot zināšanas un metodes starp
dažādām kultūras zonām un dažādām izglītojamo vecuma grupām,
uzlabojot savas starpkultūras un lingvistiskas kompetences.

Kursi:
1. Non formal for inclusion
– using non formal education methods to foster inclusion
Make technology your friend!
– Using ICT to engage students in the modern classroom
2. Special Needs Education: A step-by-step approach
Towards the inclusive classroom: best practice
3. Teaching in a 21st Century School

PIETEIKŠANĀS ATLASEI UZ MĀCĪBU KURSIEM
Prasības pretendentiem:
•

gatavība uzņemties un realizēt projektā izvirzītos mērķus un uzdevumus;

•

jābūt ieinteresētam un gatavam uzzināt un pielietot jaunās metodes un tehnoloģijas,
apgūt paņēmienus neformālajā izglītībā un IT izmantošanā, saskatīt un saprast sociālos,
lingvistiskos un kulturālos aspektus internacionālajā vidē;

•

pārvaldīt angļu valodu (vēlams B līmenī), jo mācības un komunikācija notiek angļu valodā;

•

jābūt zināmai tehniskai kompetencei prasmei darboties ar datoru planšetdatoru un citām
IT ierīcēm:

•

būt gataviem aktīvi dalīties pieredzē, apmācīt citus, popularizēt jaunās zināšanas un
prasmes skolas, pašvaldības un valsts līmenī;

•

jābūt gatavam aktīvi piedalīties visos projekta posmos:

1.

sagatavošanas posms:

•

jābūt gataviem paaugstināt savas valodas prasmes;

•

jābūt gataviem paaugstināt savas IKT prasmes (pamatprasmes rīkoties ar datoru un IKT
kopumā; spējas rīkoties ar dažādiem pielikumiem un datora saturu, piekļūt mācību
resursiem datorā un izmantot tos atbilstoši mācību programmai un saturam)
jābūt gataviem apgūt e-Twinning un citas platformas tālākai izmantošanai;

•
•

īstenot sociālo un starpkultūru sagatavošanu - uzlabot zināšanas par kultūru, tradīcijām
citās Eiropas valstīs, pilnveidot starpkultūru kompetenci, piemēram, apzinot un pieņemot
neskaidrības un kultūras atšķirības;

•

paaugstināt izpratni par Eiropas projektu efektīvu un kvalitatīvu organizēšanu un
pārvaldīšanu –jauno starpvalstu kontaktu nodibināšana un gatavība iesaistīties iespējamos
nākotnes projektos;

•

sagatavot prezentācijas par valsti, Latvijas izglītības sistēmu , savu skolu, sevi un savu darbu.

•

Piedalīties organizatoriskos jautājumos mobilitātes īstenošanai.

2.

Īstenošanas posms:

•

aktīvi piedalīties visās mācību kursu aktivitātēs , pildīt visus uzdevumus, piedalīties
radošajās darbnīcās un neformālajos pasākumos – kultūras un sociālajās aktivitātes;

•

prezentēt savu valsti/izglītības sistēmu/skolu/sevi un savu darbu;

•

aktīvi komunicēt un nodibināt partnerattiecības turpmākiem iespējamiem nākotnes
sadarbības projektiem;

•

atskaites sagatavošana pēc mobilitātes – skolas noteiktā atskaišu forma un Participant
Report Form (atsūta VIAA)

3.

Rezultātu pielietošanas un izplatīšanas posmā jābūt gataviem:

•

integrēt labo praksi un iemaņas savā ikdienas darbā;

•

praktiski pielietot jaunās zināšanas un metodes mācību procesā (mācību stundas, online
prezentācijas, interaktīvo mācību materiālu izstrāde un tml);

•

izveidot projektu vai darba grupas rezultātu izplatīšanai e-Twinningun citās platformās;

•

būt gataviem dalīties pieredzē un apmācīt kolēģus ( sagatavot un novadīt semināru /kursus
/praktiskās darbnīcas skolotājiem), citu skolotāju konsultēšana metodiskās katedrās)

•

informēt sabiedrību par projekta īstenošanu un rezultātiem (rakstu sagatavošana pašvaldības
un/vai novada avīzei, kā arī skolas mājas lapai)

•

rezultātu izplatīšana ārpus skolas ( pašvaldības, reģionālajā vai valsts līmeni – uzstāšanas citās
mācību iestādes un tml);

•

piedalīties gala atskaites sagatavošanā un rakstīšanā.

Dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kurā jāatspoguļo gatavība
iesaistīties visos projekta norises posmos un spēju uzņemties atbildību
par projekta rezultātu izplatīšanu skolas, pašvaldības un valsts līmenī,
atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VIAA un (Valsts izglītības un
attīstības aģentūrā).
Jāpamato savu piemērotību un motivāciju izpildīt projektā noteiktos
mērķus un uzdevumus.
Pretendentiem ir jāpaskaidro, kāpēc esi ieinteresēts apmeklēt šos
kursus, kā tu plāno zināšanas izmantot savā ikdienas darbā, kāds
varētu būt ieguldījums kursu rezultātu izplatīšanā un Erasmus+
programmas popularizēšanā, kāds būs nākotnes pienesums skolai un
sabiedrībai kopumā.

Paldies par uzmanību!
Projekta koordinatore Svetlana Stepane
narinja25@inbox.lv
29525122

