Erasmus+ projekta “Neformālas metodes un ICT inklūzija formālajā izglītībā ka
motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam
vajadzībām’’ (projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350) mācību kursi
“Teaching in a 21st Century school”.
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centra pārstāves direktores vietniece
izglītības jomā Sandra Bondare un speciālais pedagogs Līga Lapuķe sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas savienības Erasmus+ projekta Nr.2017-1LV01-KA101-035350 ietvaros š.g. februārī devās ceļā uz Portugāles salu Madeiru,
Funšalas pilsētu, lai piedalītos kursos “Teaching in a 21st Century school”.
Mācību kursu ietvaros tika iepazītas un salīdzinātas izglītības sistēmas Eiropā, katrs
kursu dalībnieks prezentēja savu valsti, skolu, tika izzinātas vietējo skolu pedagoģiskā
personāla metodiskās zināšanas, IT prasmju un iemaņu pielietojums ikdienas darbā
strādājot ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, Tika apgūti dažādi IT rīki un
mācīšanās platformas, testu veidošanas aplikācijas, prezentāciju veidošanas
aplikācijas, tika iegūtas papildus zināšanas eTwining platformas projektu veidošanas
iespējām, izzināta vietējā kultūra.
Darba grupās tika parādīti vairāki piemēri kā veiksmīgi savienot vairākas
kompetences un izveidot starppriekšmetu secīgu pāreju no vienkāršākā uz
sarežģītāko, piem., caur vizuālās mākslas tehniku kwilingu apguvām fiziku,
matemātiku.
Mācības un savstarpējā saziņa notika angļu valodā, kas palīdzēja gan paplašināt, gan
uzlabot savas valodu zināšanas.
Mācību kursi sniedza plašu ieskatu jaunākajās idejās un iespējās, ko sniedz IT
pielietošana ikdienas mācību procesā skolā, rosināja iedvesmu dalīties ar idejām un
mudināt pedagogus nebaidīties no jaunā.
Speciālais pedagogs L.Lapuķe

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs no 01.07.2017. – 30.06.2019.
īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ K1 projektu „Neformālas
metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā kā motīvu kopums motivācijas
paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām” ( projekta Nr.2017-1-LV01KA101-035350).
Tika īstenotas vairākas mobilitātes uz pedagogu profesionālās pilnveides kursiem:
•

„Non formal for inclusion”, „Make technology your friend!” Portugal, Caldas
da Rainha, 20.04.-28.04.2018.
•
„Towards the inclusive classroom’’,’’Special need education –step by step’’
Greece, Kalamata, 18.07.2018. – 24.07.2018.
•
„Teaching in a 21st Century School”, Portugal, Madeira, 06.02.2019. –
17.02.2019.
Mācību kursu rezultāti bija jaunas metodikas apgūšana neformālajā izglītībā kopā ar
jauno IKT tehnoloģiju apgūšana, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un veicinātu
mūsdienīgas metodikas izmantošanu izglītībā un pastiprināt mācības modernizāciju.
Projekta laikā tika veicināta pedagogu mācīšanās rezultātu (zināšanu, prasmju un
kompetenču) apguve, lai ieviestu jauninājumus un uzlabotu mācīšanas darba kvalitāti
skolā. It īpaši tika uzlabotas dalībnieku svešvalodu zināšanas. Dalībnieki ieguva
vairāk informācijas un izpratni par citām kultūrām un valstīm. Arī pārējie skolas
kolēģi tika informēti par visām skolas aktualitātēm darbā pie bērniem ar īpašām
vajadzībām, par neformālas un formālas izglītības metožu saplūšanu, par IKT
izmantošanu mācību procesā. Tagad skolas pedagogi mācās pielietot jaunus
mācīšanās, izglītības un apmācības veidus, izmantojot neformālās izglītības metodes,
praktiski pielieto jaunas metodes un IKT mācību procesā (mācību stundas,
prezentācijas, pašvērtējumi, interaktīvie mācību materiāli). Iegūtas zināšanas un
prasmes palīdz modernizēt un internacionalizēt mācību procesu, uzlabojās atbalsta
komandas/ pedagogu profesionālas iemaņas, personālas un lingvistiskas kompetences.
Projekta gaitā tika iesaistīti ne tikai Upesleju internātpamatskolas skolotāji, bet
arī daži Stopiņu novada un Pierīgas skolu skolotāji. Tika īstenota sadarbība starp
novada mācību nodrošinātājiem, pieredzes apmaiņa un labās prakses popularizēšana
pedagogu starpā. Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā 2019.gada
12.aprīlī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi Pierīgas
skolu skolotājiem "IT rīki un radošā sadarbība mācību stundā: no teorijas līdz
praksei". Ādažu vidusskolas un Upesleju internātpamatskolas pedagogi dalījās
pieredzē par Erasmus+ pedagogu profesionālās pilnveides kursos gūtajām zināšanām.
Projekta dalībnieki sniedz arī konsultācijas un palīdzības sniegšanu interesentiem par
Erasmus+ programmas “Personu mobilitāte” projektu. Novadīti pieredzes apmaiņas
semināri Stopiņu novada pedagogiem un Pierīgas kolēģiem par projekta ietekmi un
praktisko pielietošanu mācību procesā.
Projekta aktivitātes satuvināja vairākas skolas ne tikai Stopiņu un Latvijas ietvaros,
bet arī iedrošināja piedalīties nākamajos starptautiskajos projektos, vienu no tam
iesniedzot jaunajām konkursam ka koordinators. Vel 2019.gadā decembrī mēs
uzņemsim Itāļu skolotājus, kuri viesosies mūsu skolā savā Job Shadowing projekta
ietvaros, lai praktiski vērot mūsu mācību procesu.

Projekta dalībniekiem projekta īstenošana ir veicinājusi projekta dalībnieku gudro
izaugsmi izglītībā, prasmju pilnveidi un svešvalodu zināšanu uzlabošanu. Projekta
aktivitātes ir ļāvušas dalībniekiem aktīvi iesaistīties sabiedrībā un attīstīt Eiropas
pilsoniskuma un identitātes izjūtu.

S.Bondare, DVIJ, UIRC
Visi materiāli pieejami projekta web lapā https://upeslejuskolotaja.wixsite.com/uirc
un video https://www.youtube.com/watch?v=LuxxyLtFMwQ&t=3s
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