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Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu
sektora projekta mērķis ir veicināt liceja stratēģisko mērķu kvalitatīvu sasniegšanu
un mūsdienīga mācību procesa īstenošanu, nodrošināt kvalitatīvu atbalstu
skolotājiem efektīvas mācīšanas un mācīšanās mūsdienu izglītības un sabiedrības
tendenču kontekstā.

Projekta apraksts

Projekts ir orientēts uz liceja galveno attīstības un modernizācijas virzienu
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu kvalitatīvā īstenošanā:
1. efektīvas mācīšanas un mācīšanās kompetences veicināšanā mūsdienu izglītības
un sabiedrības tendenču kontekstā; 2. skolotāju sadarbības kompetenču izglītības
kontekstā veicināšana, starpdisciplināro prasmju pilnveidošana.
Saskaņā ar šiem virzieniem projekta ietvaros tika izvēlēti kursi, kurus divu gadu
laikā apmeklēs 5 skolotāji. Tas veicinās skolotāju profesionālo prasmju
pilnveidošanu skolēnu kompetenču attīstīšanā, efektīvu bērncentrētu mācīšanas
stratēģiju un interaktīvu metožu izmantošanu, mūsdienu mācību vides
pilnveidošanu, mācību procesa saiknes ar reālo dzīvi nodrošināšanu. Projekts radīs
iespēju sasniegtos rezultātus apspriest ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm.
Projekts iedvesmos skolotājus apzināt savu profesionālo identitāti un personīgās
vēlmes, veicinās personības izaugsmi dažādos līmeņos - profesionālajā,
personiskajā, sociālajā. Projekts radīs būtiskas izmaiņas skolotāju apziņā par
mūžizglītības prasmju pilnveidošanas nepieciešamību atbilstoši mainīgās
mūsdienu pasaules prasībām un aktuālām izglītības tendencēm.
Izvēlētās mobilitātes ļaus radoši sadarboties liceja dažādu priekšmetu skolotājiem,
analizējot citu Eiropas skolu, kur izmanto jauno mācīšanas un mācīšanās pieeju,
pieredzi. Sadarbība ar citu priekšmetu skolotājiem no citām Eiropas valstīm ļaus
kopīgi rast iespējamos risinājumus, lai efektīvi attīstītu skolēnu pamatprasmes,
caurviju kompetences un attieksmes. Tas veicinās liceja skolotāju profesionālo,
radošo un komunikatīvo prasmju pilnveidošanu, efektīva mācīšanas un mācīšanās
procesa, balstīta uz kompetenču pieeju, veidošanu, kas palīdzēs kvalitatīvi, radoši
un savlaicīgi pārvarēt jaunus izaicinājumus izglītības un mūžizglītības jomā.
Projekts veicinās skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanu, skolēnu
patstāvīguma un radošuma mācību satura apguvē pilnveidošanu, skolotāju
mūžizglītību. Tas ietekmēs mācīšanas un mācīšanās sasniegumus, liceja attīstības
plāna realizāciju un mācību iestādes tālāku attīstību.

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
- projekta kopējais finansējums – 12 003,00 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs
eiro un 00 centi);
- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā –
2400,60 EUR (divi tūkstoši četri simti eiro sešdesmit centi), kas tiks
atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2020.gadā.
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 5 pedagoģiskie darbinieki.

Projekta mērķa
grupa

Projekta aktivitātes

Projekta
koordinatore

Jaunu mācību materiālu veidošana un aprobēšana.
Apmācību semināri liceja līmenī.
Atklāto stundu videoieraksti un organizētas diskusijas.
Izstrādāto mācību projektu izstādes licejā.
Labās prakses piemēru mūsdienu mācību tehnoloģiju un metožu
izmantošanā metodiskais krājums.
6. Pieredzes apmaiņas semināri liceja, pilsētas un valsts līmenī.
7. Darba pieredzes popularizēšana metodiskajās konferencēs valsts un
starptautiskajā līmenī.
Direktora vietniece izglītības jomā Nataļja Koviļina,
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