Young europeans on the move by active learning and teaching ’’Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā”

Pumpuru vidusskola 2016. gada 1.septembrī ir uzsākusi īstenot Eiropas
Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko
sadarbības partnerību projektu Nr.2016-1-DE03-KA219-022985_3
“Young europeans on the move by active learning and teaching”- YEMA
’’Eiropas jaunieši aktīvā mācīšanās procesā”
sadarbībā ar:

Johann- Michael-Sailer-Volksschule, Ingolstadt,Vācijā;

Niepubliczne Gimnazjum w Sarbicach, Polijā;

Agrupamento de Escolas Padre Joao Rodrigues, Sernancelhe, Portugālē

Osnovna sola Valentina Vodnika, Ljubljana, Slovēnijā.
Projekta mērķi:
1. Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, izmantojot pētniecībā balstītas metodes
un stundas ārpus klases dabaszinātnēs, kā arī uzlabojot skolēnu svešvalodu, sadarbības un informācijas
tehnoloģiju prasmes;
2. Sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu un pilnveidot svešvalodu un sadarbības prasmes, izmantojot
mobilitāti.
3. Nodrošināt skolotāju starptautiskas pieredzes ilgspēju (turpinājums no projektiem “Skolotāji –
mācīšanās līderi” (2014) un “Iedvesmojies. Mācies. Radi!” (2016)).
Projekta laikā no 1.09.2016. gada līdz 30.06.2018. gadam tiks īstenotas četru veidu aktivitātes:
1) Divas skolotāju transnacionālās sanāksmes projekta norises plānošanai un izvērtēšanai Ingolstadtē;
2) Četras transnacionālas mācīšanas un mācīšanās aktivitātes:skolēnu un skolotāju mobilitātes;
3) Sešas skolēnu projektu nedēļas projekta satura īstenošanai katrā valstī;
4) eTwinning projekta platformas izmantošana rezultātu prezentācijai
5) Projekta rezultātu prezentācija skolēnu un skolotāju projektu konferencēs.
Projekta elektroniskā vide projekta laikā būs pieejama ne tikai projekta dalībniekiem un tā būs
skolotāju uzraudzīta. Projekta dalībnieki ar tās saturu varēs iepazīstināt arī vecākus un sabiedrību.
ES piešķirtais projekta finansējums Pumpuru vidusskolai ir EUR 21105.00, kas tiks izmantots ceļa
un uzturēšanās izdevumiem skolēnu un skolotāju mācību braucieniem Vācijā, Slovēnijā, Portugālē,
Polijā, kā arī projekta īstenošanas aktivitātēm Latvijā.
Plānotie projekta dalībnieki ir Pumpuru vidusskolas 7.- 8. klašu skolēni un dabaszinātņu (fizikas,
ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas), mākslas, mūzikas, mājturības, spota un angļu, arī citi valodu skolotāji.
Projekta skolotāju un skolēnu komanda ir veidošanās stadijā.
Projekta koordinatore ir fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece.
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