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Projekta nosaukums:
Saņēmējs, līgumslēdzēja
Pumpuru vidusskola
iestāde/organizācija:
MOBILITĀŠU PAGAIDU KOPSAVILKUMS 23.11.2014.
Dalībnieku skaits
(plūsma)

Mobilitātes
ilgums

Mobilitātes sākuma un
beigu datumi

Uzņemošās
iestādes/organizācijas
valsts

10

8.-18.03.2015

Francija

14

3.- 16.01. 2015

UK

9

15.-28.02.2015.

UK

8

4.-12.04.2015.

UK

6

03.-08.03.2015.

UK

6

1.-06.05.2015.

Kipra

(dienas)

1
vēsture
Mārtiņš Āboliņš
1
Angļu valoda
Janīna Čekstere
1
Sākumskola/dzm
Aija Liģere
1
Sākumskola/angļu
Vēsma Šleinere
1
Fizika
Ausma Bruņeniece
1
Soc zinības/ekonomika
Dace Lagzdiņa

7. Kontaktpersona - vārds, uzvārds, amats, adrese,
tālrunis, e-pasts

Saņēmēja (līgumslēdzējas
iestādes/organizācijas) paraksta tiesīgās
personas paraksts:
Irēna Kausiniece
(vārds, uzvārds)
Pumpuru vidusskolas direktore
(ieņemamais amats)

Z.v.

Datums: 23.11.2014.

Ausma Bruņeniece, skolotāja,
26514516, ausma.bruneniece@gmail.com

„Skolotāji – mācīšanās līderi”
Projekta nosaukums

Programma/ aktivitāte/
apakšaktivitāte

Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības,
mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.
programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu
pedagoģiskajam personālam

Projekta iesniedzējs
Projekta partneri

Projekta mērķis

Projektā galvenās plānotās
aktivitātes
Projekta īstenošanas laiks
Projekta finansējums
Kopējais projekta finansējums
ES fonda vai citas ārvalstu
finanšu palīdzības finansējums
(avansa maksājums)
Valsts budžeta dotācija
Pašvaldības priekšfinansējums
(pašvaldība atgūst pēc projekta
gala atskaites nodošanas)
Partneru līdzfinansējums
Kontaktpersona (vārds, uzvārds,
amats, tālr., e-pasta adrese)

Pumpuru vidusskola
Skolotāju tālākizglītības kursu organizētāji: Apvienotā Karaliste,
Francija, Kipra
Skolotāji pilnveidos svešvalodu un līderisma prasmes, jo kursos
plānota gan pieredzes apmaiņa, gan praktisku aktivitāšu vadīšana
un prezentācijas.
Fizikas un astronomijas skolotāja apgūs, kā ar Robotic teleskopu
iegūtos zinātniskos datus izmantot mācību procesā, tādejādi
veicinot skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes (Galileo
teacher programmas kursi UK).
Angļu valodas skolotāju kompetences paaugstināšana veicinās
dabaszinātņu un valodu skolotāju sadarbību.
Pirmskolas un sākumskolas skolotāji apgūs prasmi, izmantot IT
resursus mācību uzdevumu veidošanai mākslā, mūzikā,
dabaszinībās, kā arī iepazīs pieredzi darbā ar talantīgiem
skolēniem .
Vēstures skolotājs iepazīs dažādas pieejas vēstures mācīšanā
Skolas atbalsta personāla - sociālais pedagogs apgūs pieredzi, kā
mazināt skolēnu skaitu ar vājām sekmēt un to sociālo atstumtību,
veidus kā paaugstināt skolēnu atbildību par savu mācīšanos
pamatskolā.
Skolotāji iegūs pārliecību un papildus motivāciju darbam "uzlādēs baterijas".
Seši Pumpuru vidusskolas skolotāji apmeklēs profesionālās
pilnveides kursus (kopā 53 dienas = 424 stundas): fizika, angļu
valoda, pirmskola, sākumskolas dabaszinības, vēsture,
soc.pedagogs.
No 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. maijam

%

EUR

100

15 425.00

65

10 026.25

N/A

N/A

35

5398.75

N/A

N/A

Projekta vadītājs: Ausma Bruņeniece, mob.26514516,
ausma.bruneniece@gmail.com

