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Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
1.09.2017. - 31.08.2019. (2 gadi)
Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības
partnerību projekta mērķis ir attīstīt starpkultūru pieredzi , sekmēt skolēnu
sabiedrisko aktivitāti un pilsonisko līdzdalību; veicināt bērnu ar īpašām
vajadzībām, bērnu bāreņu un bēgļu bērnu sociālu integrāciju, izmantojot
neformālas izglītības metodes; veicināt skolēnu motivācijas problēmu risināšanu,
lai ierobežotu priekšlaicīgu izglītības ieguves pārtraukšanu; īstenot iekļaujošās
izglītības popularizēšanu, apvienojot projekta aktivitātēs skolēnus ar dažādu spēju,
motivācijas, sociālo iespēju līmeni, dažādu reliģisko un kultūras piederību.

Projekta apraksts

Projekta “Kopābūšana pasaulē: ierobežotas iespējas un migrācija” partneri ir
Francija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Turcija. Sadarbības partneri Latvijā ir
Naujenes bērnu nams, bērnu nams-patversme „Priedīte”, biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas nodaļa. Kopā ir plānots realizēt 4 mācību
mobilitātes un 2 skolotāju starpvalstu sanāksmes.
Projektā iesaistījušies skolēni aktīvi piedalīsies mācību aktivitātēs, plānos un
realizēs tās. Bērniem būs radīta iespēja sadarboties ar dažādu valstu vienaudžiem,
tai skaitā ar bērniem ar īpašām vajadzībām; dalīties un gūt pieredzi, diskutējot par
bērnu tiesībām un draudzīgas vides veidošanu un nostiprināšanu. Skolēni
organizēs kopīgus pasākumus ar Naujenes bērnu nama un bērnu nama-patversmes
„Priedīte” audzēkņiem, lai nodrošinātu šo bērnu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Projektam ir būtiska nozīme pedagogu profesionālajā pilnveidē mūsdienu augošās
globalizācijas un migrācijas situācijā.
Projekta laikā skolotāji būs apguvuši zināšanas un prasmes, kā izmantot
izstrādātos materiālus starpkultūru komunikācijas jautājumos, kā veicināt
iekļaujošas, savstarpēji bagātinošanas attiecības gan tiešajā mācību procesā, gan
ikvienā saskarsmes situācijā.
Projekts orientēts uz sabiedrības iekļaušanu, cilvēktiesību uzsvēršanu un
starpkultūru saskarsmi, tas atstās tiešu ietekmi gan uz tiešajām, gan netiešajām
projekta mērķgrupām - bērniem, vecākiem, skolotājiem, Daugavpils sabiedrību.
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
- projekta kopējais finansējums – 19 415 EUR (deviņpadsmit tūkstoši četri
simti piecpadsmit eiro un 00 centi);
- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 25% apmērā –
4 853,75 EUR (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs eiro septiņdesmit
pieci centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites
iesniegšanas 2019.gadā.
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja pedagoģiskie darbinieki 7 cilvēki
8.,9. klases skolēni - 20 skolēni
1. Vienotas informatīvas platformas izveide.
2. Pieredzes apmaiņa, labas prakses pārņemšana.
3. Projekta rezultātu izplatīšana.
4. Informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.
Angļu valodas skolotāja Ludmila Lastovka
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