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Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2)
starpvalstu stratēģiskās partnerības skolu projekta mērķis ir izstrādāt rīkus
skolēnu domāšanas prasmju novērtēšanai audio, video un teksta resursu (ekomplekta) veidā, lai atbalstītu domāšanas mācīšanu un uzlabotu skolēnu spējas
domāt augstā līmenī; aprobēt instrumentus dažādu valstu skolu kontekstos, lai
pārliecinātos, ka tie ir pieņemami, stabili un precīzi izmantojami skolotājiem;
izplatīt un veicināt novērtēšanas rīku izmantošanu skolotājiem visā Eiropā,
tādējādi uzlabojot skolēnu mācību rezultātus un ilgtspējīgu nākotnes resursu
izmantošanu, paaugstinot skolotāju prasmes skolēnu caurviju kompetenču
attīstīšanā.
Projekts „Atbalsta instrumenti skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai” nodrošina
starpvalstu stratēģisko partnerību starp 7 institūcijām Lielbritānijā, Latvijā un
Somijā. Projekta koordinators – Linkolna universitāte (Lielbritānija), projekta
partneri ir Turku universitāte (Somija), Lielbritānijas skolu kopiena “United
Learning Trust”, Euras pamatskola (Somija), Lielbritānijas izglītības organizācija
“Let’s Think”, Latvijas izglītības uzņēmums “TA group”, kas vada skolotāju
izglītojošus kursus un seminārus, izstrādā uz domāšanu orientētus materiālus un
mācību programmas un palīdz organizācijām ieviest domāšanas dimensiju savā
darbā.
Kopā ir plānots realizēt 2 skolotāju starpvalstu sanāksmes, 2 starptautiskās
konferences.
Projekta laikā projekta dalībnieki izstrādās, izmantos un novērtēs skolēnu
domāšanas prasmju vērtēšanas rīku e-komplektu, kas sekmēs dažādu priekšmetu
skolotājus atbalstu domāšanas prasmju diagnosticēšanā un veidošanā. Tas ļaus
uzlabot skolotāju darba efektivitāti un produktivitāti skolēnu pamatkompetenču
attīstīšanā, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi ceļā uz jauno izglītības
mērķu sasniegšanu: skolēnu domāšanas un radošuma prasmju attīstīšanu.
Projekts veicinās skolēnu radošās domāšanas prasmju izkopšanu, tādējādi veicinot
skolēnu sagatavošanos patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei. Tas nodrošinās augstāku
mācību rezultātu sasniegšanu, globalizācijas un strauju pārmaiņu apstākļos
nepieciešamo dzīves prasmju attīstīšanu, mūžizglītības nepieciešamības izprašanu.
Projekts sekmēs daudzpusīgu skolotāju sadarbību mācīšanas procesā, kurā būs
iespējama labās prakses piemēru apmaiņa. Labās prakses piemēri būs noderīgi
skolotājiem, kuri vēlas attīstīt skolēnu domāšanu jebkurā ES valstī vai reģionā un
ārpus tā.
Projekts iedvesmos vadības komandu un skolotājus padziļināt zināšanas par
mūsdienu izglītības un dzīves prasībām, veicinās personības izaugsmi dažādos
līmeņos - profesionālajā, personiskajā, sociālajā.
Projekts atstās tiešu ietekmi gan uz tiešajām, gan netiešajām projekta mērķgrupām
- bērniem, vecākiem, skolotājiem, Daugavpils sabiedrību.
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
32 460,00 EUR ;
Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2019.gadā 20% apmērā – 6492,00
EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas
2020.gadā.
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Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 8 pedagoģiskie darbinieki.
1. Atbalsta instrumentu skolēnu domāšanas prasmju vērtēšanai veidošana un
aprobēšana.
2. Jauno metožu un materiālu izmantošanas procesa apraksts e-vidē.
3. Atklāto stundu videoieraksti un diskusijas.
4. Pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana.
5. Skolotāju apmācība inovatīvo mācību tehnoloģiju izmantošanā.
6. Projekta rezultātu izplatīšana.
7. Informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.
Direktora vietniece izglītības jomā Nataļja Koviļina

