Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts
“Sadarbojies, dalies un mācies”
Līguma Nr. 2020-1-LV01-KA229-077424_1
Projekta koordinators: Tukuma novada speciālās izglītības iestade
Projekta partneri:
Enieo Eidiko Epaggelmatiko Gymnasio – Lykeio Katerinis, Grieķija
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45,Námestovo, Slovākija
Spojena skola Piestany, Slovākija
ATASEHIR OZEL EGITIM MESLEKI EGITIM MERKEZI OKULU, Turcija
Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades, Portugāle
Piešķirtais finansējums: 35 892,00 EUR
Projekts sekmēs skolotāju profesionālo pilnveidi un veicinās jauninājumu ieviešanu un
mācīšanas kvalitātes uzlabošanu skolā.
Projekta mērķi:
- apgūt jaunas metodes, pieejas un rīkus no partneriem Grieķijā, Slovākijā, Turcijā un Portugālē
- skolas kapacitātes uzlabošana, lai ieviestu kompetenču pieejā balstītu mācīšanos
- radīt iespēju dalīties ar idejām vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī par efektīvu un motivējošu metožu
izmantošanu
- pilnveidot skolotāju kompetenci un prasmes, uzlabojot un ieviešot dažādas mācību metodes,
tehnikas un rīkus, kas nodrošinās skolēnu individuālo vajadzību ievērošanu mācību procesā
Projektā sadarbosies skolotāji, skolas atbalsta personāls un skolēni.
Skolotāji piedalīsies šādās vietējās aktivitātēs: “prāta vētrā”, diskusijās par efektīvām, motivējošām
metodēm, pieejām un rīkiem speciālo programmu skolēniem, Padlet sienas veidošanā, iepazīsies ar
partneru pieredzi, sagatavos nodarbības un vēros nodarbības, dalīsies pieredzē par spēļu izmantošanu,
sagatavos un organizēs MĀKSLAS un AMATNIEKU dienas skolā, attīstīs savas nodarbību plānošanas
prasmes, tostarp jaunas metodes, pieejas un instrumentus, spēles un darbības, izmantojot tās klasē, lai
motivētu skolēnus ar īpašām vajadzībām, izmantos mākslas formas un metodes nodarbību laikā un pēc
nodarbībām.
Projektā iesaistīto studentu profils: jaunieši (12-20 gadi) ar dažādām īpašām vajadzībām.
Skolēni:
- iesaistīsies vietējās aktivitātēs
- piedalīsies 2 īstermiņa apmaiņas pasākumos
- atspoguļos un novērtēs progresu pēc katras darbības
Projektā sasniedzamie rezultāti:
- virtuālā telpa (Padlet siena) ideju apmaiņai
- mācību stundu plāni
- mācību stundu video kolekcija eTwinning vietnē
- E-GRĀMATA (spēles un aktivitātes)

- anketēšanas rezultāti un ieteikumi
- MĀKSLAS un AMATNIECĪBAS dienas programma speciālo programmu skolēniem
- informatīvi bukleti/biļeteni
- skolotāju attieksmes maiņa no pasīvas uz aktīvu
- jauni kontakti un iespējas dalīties ar idejām un mācīties no labākās prakses Eiropas skolās
- jaunas zināšanas un pieredze, ko dalībnieki būs ieguvuši dažādās jomās, kas saistītas ar speciālo
izglītības programmu skolēnu mācīšanu
- paaugstināta izglītības kvalitāte atbilstoši individuālajām vajadzībām un vēlmēm
- lielāka kapacitāte un profesionalitāte, lai strādātu ES līmenī, dalītos ar idejām, praksi un metodēm
Ilgtermiņa ietekme uz visiem partneriem: skolas tēla popularizēšana, mūsdienīga un profesionāla mācību
vide, paaugstināta izglītības kvalitāte.
Ilgtermiņa ietekme uz skolotājiem: motivācija un apmierinātība ikdienas darbā, uzlabotas kompetences,
profesionālās pilnveides iespējas.
Projekta koordinatore
Aiva Leitāne
aiva.leitane@yahoo.com

