Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu
apmaiņas partnerību projekts “BREAK DOWN THE BARRIERS”
Līguma Nr. 2020-1-PT01-KA229-078858_2

Projekta koordinators:
Escola Secundária/3 de Barcelinhos, Portugāle
Projekta partneri:
Tukuma novada speciālās izglītības iestade, Latvija
GALIP CETIN ORTA OKULU, Turcija
Osnovna skola Pusca, Horvātija
Gymnazium, Ceske Budejovice, Jirovcova, Čehija
Scoala Gimnaziala Viceamiral Ioan Murgescu Rumānija
Piešķirtais finansējums: 30 810,00 EUR
Projektā uzsvars tiks likts uz spēļu metodes izmantošanu.
Spēļu izmantošana mācību stundu laikā būs efektīva metode, lai palielinātu skolēnu sasniegumus un
palīdzētu skolēniem ar speciālām vajadzībā labi justies skolā un sabiedrībā. Mēs tiecamies sasniegt
skolēnus, mācot spēles, kas rada motivējošu mācīšanās atmosfēru, jo spēle ir bērnu svarīgākais un
nopietnākais darbs. Spēles tiek izvēlētas kā efektīvs veids, kā sasniegt skolēnus. Pateicoties mūzikai,
mākslai, IT spēlēm, leļļu teātrim, pasakām, projekta aktivitātes palīdzēs skolēniem paust sevi, palielināt
savu pašapziņu, liks justies vērtīgiem, nodrošinās viņiem mācību vidi, kura mazinās iespēju
nevienlīdzībai izglītībā, nodrošinās ērtu mācību vidi, rosinās skolēnus izmantot savu radošumu, attīstot
problēmu risināšanas prasmes un digitālās prasmes, kā arī pastāvīgas mācīšanās iespējas. Šī projekta
pamatā ir labās prakses pieredzes apmaiņa. Katrs partneris apmainīsies ar labas prakses piemēriem par
mācīšanu, izmantojot spēles, kas ļauj gūt labumu no mācīšanās.
Mēs izmantosim šādas metodes un paņēmienus:
Ritma izjūta (Portugāle),
Āra spēles (Turcija),
Auduma apdrukāšana (Rumānija),
Leļļu teātris (Čehija),
IT spēles (Latvija),
Pasakas (Horvātija)
Šis projekts ilgtermiņā;
- samazinās skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu
- socializēs un integrēs speciālās izglītības skolēnus skolas vidē un sabiedrībā,
Skolēni jutīsies motivēti un sociāli atbalstīti, iesaistoties aktivitātēs.
Projekts mudinās skolotājus attīstīt savas profesionālāsprasmes, tas radīs vecāku un skolēnu izpratni par
izglītības nepieciešamību, vietējā sabiedrība izpratīs cilvēku ar īpašām vajadzībām uzvedību un
vajadzības.
Projekta ietvaros plānojam 6 īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas.
Partnerskolas izveidos: brošūras, plakātus, tīmekļa vietni, Facebook, Twitter kontus.
Projekta dalībnieki sazināsies savā starpā, izmantojot modernās datortehnoloģijas. Viņi piedalīsies
konkursā par logotipa dizainu, viņi dosies interesantos ceļojumos, piedalīsies deju, ritma un teātra
darbnīcās. Visas darbības tiks aprakstītas partnerskolu tīmekļa vietnēs, projekta tīmekļa vietnē un citos
sociālo mediju kontos.
Projekta tīmekļa vietne būs atvērta visiem.

Projekts rosinās skolotājus un skolēnus mācīties angļu valodu un palielinās zinātkāri un interesi par
dažādiem tematiem. Mēs sagaidām, ka mūsu skolēni būs laimīgāki, aktīvāki, mācoties ar spēļu palīdzību.
Mūsu projekta rezultāti būsi:
-projekta tīmekļa vietne
- projekta logotips
- rezultātu izplatīšanas brošūras, plakāti, informatīvas un izglītojošas brošūras,
- e-buklets
- fotoalbums ar aktivitāšu attēliem un pastkartēm
-2020 projekta kalendārs ar visām īpašajām 6 valstu dienām un svētku datumiem
- DVD par ritma šovu
- katalogs par audumu apdrukāšanu
- bukleti ar 6 dažādām pasakām un mīklām.
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