Viesītes vidusskolā turpinās Erasmus+ projekta otrais gads
Erasmus+ stratēģiskais projekts Nr. 2016-1-BE02-KA219_017374_1 “The
Continuous Development of Teachers in a Multicultural Enviroment
management” tiek īstenots kopš 2016.gada septembra, tas noslēgsies 2018.gada
jūlijā.
Projekta mērķis ir dot ieguldījumu pastāvīgā pedagoģiskā personāla attīstībā,
izveidojot apmācību programmu un organizējot tās pielietošanu, kā arī veicināt
skolēnu integrāciju, papildinot skolotāju prasmes darbam klasē ar dažādām
vajadzībām.
Projekta nepieciešamība balstīta uz skolotāju profesionālo kompetenču
pielāgošanu nemitīgām pārmaiņām sabiedrībā, uz nepieciešamām inovācijām
metodoloģijā, lai sekmētu skolēnu integrāciju klasē. Līdz šim notikušas divas
starptautiskas projekta sanāksmes – Turcijā un Beļģijā, divas skolotāju apmācību
sesijas Tamperē un Viesītē. Gatavojoties apmācībām, skolotāji ir izstrādājuši un
prezentējuši savas izstrādātās metodes. Kā viens no svarīgākajiem projekta
rezultātiem plānots izstrādāt skolotāju treniņprogrammu, kura ir domāta pedagoģiskā
personāla atbalstam, pielāgojot skolotāju kompetences balstoties uz nepārtrauktām
izmaiņām sabiedrībā. Projekts dod iespēju saskatīt problēmas no plašākas
starptautiskas perspektīvas, kā arī mācīties pieeju dažādību. Skolotāju atbalstam no
projekta budžeta ir īstenoti divi izglītības pasākumi.
Projekta koordinatore G. Dimitrijeva

Viesītes vidusskolas pedagogi Erasmus+ projekta ietvaros aprobē radošas
mācību metodes
Projekta ietvaros gan Viesītes vidusskolas gan arī partnervalstu /Beļģijas,
Dānijas, Latvijas, Somijas un Turcijas/ pedagogi jau trīs mēnešus aprobē radošas un
mūsdienīgas darba metodes, kā piemēram, Kahoot, Canva, Šokolādes metodes u.c.
Projektā iesaistīti izglītojamie no dažādām vecuma grupām – 5. līdz 12. klases.
Skolēni atzīst, ka:
Ir ļoti interesanti;
Patīk, ka var darboties ar ierīcēm /mob. telefoniem, datoriem u.c.;
Patīk, ka pats varu izdomāt, ko attēlot un izveidot;
Tas ir ļoti interesanti un noderēs dzīvē/taisot reklāmas, afišas, plakātus.
Patīk strādāt grupā.
Tas norāda, ka izglītojamie ir atvērti jauninājumiem un radošiem mācību procesiem.
Skolotājiem tā ir laba pieredze veiksmīgākai pārejai uz jauno kompetenču izglītību.

5. – 9. februārī notiks starptautiskā sanāksme Dānijā. Tās laikā darba grupa
pārrunās paveiktos darbus, rezultātus, sagatavos konkrētu darba plānu turpmākajam
periodam. Akcents būs par iegūto informāciju metožu ieviešanā un pilnveidošanā,
pieredzes apmaiņa skolas mācību darba, darba formu dažādošanā un radošu
aktivitāšu organizēšanā. Bāzes materiālu sākums tiek apkopots dokumentos un
uzglabāts Google Drive un e-Twining.net vidē. Tiek izstrādāta arī projekta mājaslapa
plašākam interesentu lokam. Jau tagad ir zināms, ka projekta norisei ir ap 6000
sekotāju. Pedagogu pamatuzdevumi līdz nākamajai sanāksmei: strādāt pie metožu
plānu izveides un to pilnīgas apkopošanas, materiālu un dokumentu sagatavošanas
projekta mājaslapas papildināšanai, veiktas aptaujas un intervijas, rīkotas diskusijas,
sagatavots pilotprojekts/prezentācija par treniņprogrammas procesu.
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