Everything begins with the first step
(Viss sākas ar pirmo soli)
Projekts nr. LV2016-1-LV01-KA219-022655
Projektu rezultātu izplatīšana
2018.gada 26.oktobris
Jaunmārupes pamatskola

Lai dalītos Erasmus+ projektu pieredzē un stāstītu detalizētāk par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī dalītos
pieredzē par radošām mācību metodēm un kā projektu metodes var izmantot mācību stundās, uz Jaunmārupes
pamatskolu tikties ar Pierīgas novadu svešvalodu skolotājiem devās angļu valodas skolotāja un Ādažu
vidusskolas projekta koordinatore Linda Kalniņa.
Tikšanās laikā tika prezentēts skolas Erasmus+ projekts Viss sākas ar pirmo soli un tā rezultāti- mācību
stundu materiāli, iepriekš paveiktās radošās aktivitātes, video materiāli Green citizens. Prezentācijas laikā
skolotāja iepazīstināja ar projektu mērķiem, uzdevumiem, kā arī par dažādām aktivitātēm, kuras 6 valstu
dalībnieki veica projekta sadarbības laikā. Tāpat tika apspriesti Erasmus+ stratēģisko partnerību pozitīvie un
negatīvie aspekti, kāpēc skolas iesaistās un kas sagādā grūtības. Kā būtisks trūkums un nepilnība ir tas, ka
daudzās skolās ir grūti organizēt mācību darbu, kad skolotāji atrodas komandējumos un ne vienmēr ir atbalsts
no administrācijas un pašvaldības, tomēr tas, visu pedagogu uzskatos, ir organizēšanas jautājums un ieguvumi
atsver zaudējumus.
EVERYTHING BEGINS WITH THE FIRST STEP (projekts num. 2016-1-LV01-KA219-022655) projekta ietvaros ir
notikuši vairāki mācību braucieni- ar skolēnu komandām uz Itāliju 2017.gada aprīlī un uz Turciju 2017.gada
septembrī, bet ar skolotājiem uz Portugāli 2016.gada novembrī, Austriju- 2018.gada februārī, savukārt
2018.gada septembrī projekta partnervalstu skolotāji satiksies Ādažu vidusskolā, lai noslēgtu šo sadarbību 2
gadu garumā. Skolēni un skolotāji ir bijuši iesaistīti dažādās aktivitātēs- stāstu un zīmējumu konkursā, lai
izveidotu labāko darbu izlasi stāstu krājumam Dabas laimīgie un bēdīgie varoņi (Sad and happy heroes of nature),
ir notikušas mācību stundas, izmantojot jaunizveidotos metodiskos materiālus ( prezentācijas, stundu plānus,
video materiālus) 8.,9. un 12.klasēs par tēmām “Vide ap mums”. 9.klases skolēni ir aktīvi veidojuši radošos
materiālus par tēmu “Vide ap mums un cilvēka ietekme”, un ir notikušas atklātās stundas Ādažu vidusskolā.
10.klašu skolēni ir izveidojuši video materiālus Green Citizens par skolas un viņu pašu aktivitātēm vides jomā.
8.klases veidoja radošos darbus, izmantojot makulatūras materiālus. Lai izveidotu skolēnu komandas mācību
braucieniem, ir notikuši konkursi, kuros ir bijusi iespēja sevi izzināt un pilnveidot, pierādīt savu prasmi un
līdzatbildību starptautiskos pasākumos.
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