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Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Mācību mobilitāte skolu
sektorā projekta mērķis ir projekta dalībniekiem pilnveidot profesionālās
zināšanas un prasmes, mērķtiecīgi jauno tehnoloģiju teorētiskās zināšanas
izmantojot praksē, veicināt mācību iestādes attīstību un inovācijas pieejas
ievešanu mācību procesā un administrēšanā.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros Krievu vidusskolas-liceja darbinieki apmeklēs tālākizglītības
kursus. Kursu programmas iekļauj inovatīvas un praktiskas aktivitātes, kas
palīdzēs liceja pedagogiem iepazīties ar jaunākajām mācīšanās un mācīšanas
metodēm, pilnveidot savas zināšanas materiālu sagatavošanā un attīstīt kontaktus
ar citu Eiropas Savienības valstu skolām. Projekts sekmēs daudzpusīgu sadarbību
mācīšanas procesā, inovāciju veicināšanā un radīs situāciju, kurā būs iespējama
labas prakses piemēru apmaiņa ar citu Eiropas Savienības valstu skolu
pedagogiem. Līdz ar to tas ietekmēs mācīšanas un mācīšanās sasniegumus, Krievu
vidusskolas-liceja attīstības plāna realizāciju un mācību iestādes tālāku attīstību.
Projekta dalībnieki pēc profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanas kursu
apmeklēšanas informēs kolēģus par kursu sniegto informāciju un pieredzi, aprobēs
kursu laikā izstrādātos jaunos materiālus, izstrādās interaktīvus mācību materiālus
un izmantos tos mācību procesā, sniegs atklātās stundas kolēģiem licejā un citiem
pilsētas skolotājiem. Realizējot projekta saturu un plānotās aktivitātes tiks izkoptas
profesionālās kompetences, kas nepieciešamas mūsdienīgā mācību procesa
veidošanā: zināšanas par Eiropas Savienības izglītības politikas tendencēm un
prasmes vadības sistēmas modernizācijā, skolotāju mācīšanas un mācīšanās
procesa pilnveidošana saskaņā ar mūsdienīgām Eiropas Savienības dimensijām
izglītībā.
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:
- projekta kopējais finansējums - 21230.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis
divi simti trīsdesmit eiro);
- Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 35% apmērā - 7430.50 EUR
(septiņi tūkstoši trīsdesmit eiro 50 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta
noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2016.gadā.
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 10 pedagoģiskie darbinieki.

Projekta izmaksas

Projekta mērķa
grupa
Projekta aktivitātes

1. Tālākizglītības kursi 10 pedagoģiskajiem darbiniekiem.
2. Jauno mācību materiālu aprobācija.
3. Uzstāšanās pieredzes apmaiņas semināros un konferencēs, atklātas stundas.
4. Informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos.

