ES ERASMUS+ PROGRAMMA
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PLĀNS
2017-1-LV01-KA101-035345
Projekta Nr.:
Mācies zaļāk- pārbīdi klases robežas
Projekta nosaukums:
Saņēmējs, līgumslēdzēja Pumpuru vidusskola PIC 945558426
iestāde/organizācija:
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: Pamatdarbība Nr.1 (KA1)
“Mācību mobilitātes skolu sektorā”
Nosaukums angliski. Learn greener - shifting the bounders of the classroom
Plānotais īstenošanas laiks : 1.08.2017.-31.12.2018.
Projekta mērķi:
1) jauna mācību satura ieviešana mācībām ārpus klases, piemēram, “zaļā klasē" skolas
teritorijā.
2) ”zaļās klases" projekta veidošanas tehniskās puses izpēte
3) apgūt pieredzi, kā lietot dažādas mobilās digitālās ierīces, arī digitālo fotoaparātu ,
mācību darbā ārpus klases; kā veidot pētnieciskās prasmes, lietojot IT modernā
izglītības sistēmā.
3) logopēdam iepazīt Eiropas skolotāju pieredzi, kā mācīt bērnus, kuriem ir
logopēdiskas problēmas, arī bērniem, kuri atgriežas Latvijā pēc mācībām citā valstī.
4) iepazīt dažādu valstu skolotāju pieredzi, kā uzlabot lasītprasmi; izvērtēt līdzsvaru
starp tradicionālo lasīt un rakstīt mācīšanu un mūsdienu digitālajām ierīcēm mācību
procesā, kā arī apgūt darbu ar cittautu skolēniem un iepazīt starpkultūru izglītību
atšķirīgās multikulturālās valstīs.
Ieguvumi no projekta:
1. Apmeklējot kursus ārzemēs un komunicējot ar citu valstu kolēģiem, pieci skolotāji
ir ieguvuši izpratni par dažādām izglītības sistēmām Eiropā, gūta pieredze, kā
skolēnos attīstīt prasmi mācīties, skolotāji iegvuši starptautisku pieredzi arī savā
mācību priekšmetā, pilnveidojuši angļu valodas sarunvalodas prasmes, kas veicinās
turpmāko sadarbību ar kolēģiem citās Eiropas valstīs.
2. Četri skolotāji (dažādās valstīs, dažādiem izglītības posmiem un izglītības jomām:
eksaktā un humanitārā) būs apguvuši daudzveidīgu Eiropas skolotāju pieredzi
mācībām ārpus klases programmu īstenošanai;

3. Trīs skolotāji būs izpētījuši ”zaļās klases" projekta veidošanas tehnisko pusi un
dažādu mobilo digitālo ierīču, arī digitālo fotoaparātu, izmantošanu mācību darbā
ārpus klases; kā veidot pētnieciskās prasmes, lietojot IT modernā izglītības sistēmā.
4. Logopēds ir iepazinis Eiropas skolotāju pieredzi, kā mācīt bērnus, kuriem ir
logopēdiskas problēmas, arī bērniem, kuri atgriežas Latvijā pēc mācībām citā valstī.
5. Trīs skolotāji dažādās valstīs būs iepazinuši pieredzi, kā uzlabot lasītprasmi;
izvērtējuši līdzsvaru starp tradicionālo lasīt un rakstīt mācīšanu un mūsdienu
digitālajām ierīcēm mācību procesā, kā arī apguvuši darbu ar cittautu skolēniem un
iepazinuši starpkultūru izglītību atšķirīgās multikulturālās valstīs.
6. Ir izveidota “zaļās klases” mācību programma no pirmskolas līdz vidusskolai.
II

MOBILITĀŠU KOPSAVILKUMS

Dalībnieku skaits
(plūsma)

Mobilitātes
ilgums

Mobilitātes sākuma un
beigu datumi

9

29.04.-05.05.2018.

Uzņemošās
iestādes/organizācijas
valsts
Portugāle

7

16.10.-20.10.201.

Portugāle

9

30.03. -5.04.2018

Portugāle

9

1.07-8.07.2018

Ungārija

12

5.02.0-16.02.2018

Itālija

(dienas)

1
Agrita Brūna
1
Aija Liģere
1
Ausma Bruņeniece
1
Jānis Aizups
1
Madara Trofimova

