SALAS VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJI ĪSTENO ERASMUS+ KA1 MOBILITĀTI
SKOLU SEKTORAM
Pagājušā gada nogalē Salas vidusskola saņēma patīkamu ziņu- tika apstiprināta skolas
pedagoģiskā personāla dalība Erasmus+ KA1 projektā kursiem Portugālē “Jaunas idejas sava
darba organizēšanai klasē”.
Salas vidusskolas darbība ir vērsta uz mērķi veidot mācību iestādi par atbilstošu 21.
gadsimtam, kurā ir nodrošinātas kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas, sagatavojot
skolēnus tālākizglītībai un konkurētspējai darba tirgū. Skola atbalsta un stimulē skolotāju
profesionālo kompetenču, IKT un svešvalodu prasmju pilnveidi.
Pedagoģiskais personāls plānveidīgi piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas projektos,
tādējādi sekmējot mācīšanas un mācīšanās progresu skolā. Skolotāji apgūst instrumentus, kas
nepieciešami, lai iesaistītos arī starptautiskos projektos.
Viens no skolas attīstības plāna virzieniem ir iekļaujošas izglītības sekmīga realizēšana
un pastāvīga, aktīva pedagogu kompetenču pilnveidošana darbā ar atšķirīga intelektuālā
līmeņa izglītojamajiem.
Plānojot dalību kursos, tika izstrādāti skolotāju- potenciālo kursu dalībnieku atlases
kritēriji. Izvēlētie 3 skolotāji ar pilnu atbildību pārstāv savu skolu un, protams, arī savu valsti.
Lojalitāte pret savu skolu, novadu, valsti, ir būtiska, jo mēs prezentējam ne tikai sevi
personīgi. Viens no atlases kritērijiem ir skolotāju svešvalodas- angļu valodas- zināšanas, jo tā
ir darba valoda. Dalībniekam jābūt pozitīvi atvērtam komunikācijai, diskusijām, visam
jaunajam vai neierastajam.
Skolas Izglītības attīstības pamatnostādņu plānojumā 2014.- 2020. gadam ir akcentēti
mērķi, kur saskan gan skolas vajadzības, gan apmācību piedāvājums Portugālē:
-kursu dalībnieki iepazīsies ar inovatīvām mācīšanas un mācīšanās pieejām,
-pilnveidos prasmes to lietošanā;
-pilnveidos svešvalodas pielietošanas prasmes;
-pilnveidos savu kultūrkompetenci;
-iesaistītie praktikanti saņems pozitīvu un ilgstošu ietekmi turpmākajam darbam;
-iepazīsies ar vairākām pieejām izmantošanai klasē (arī skolēniem ar īpašām vajadzībām);
-izskatīs un pārbaudīs jaunas mācību metodoloģijas, kas radušās pēdējos gados, piemēram,
uz praksi balstīta mācīšanās;
-balstoties uz savu praksi un metodiskajiem ieteikumiem izvērtēs summatīvo vērtējumu pret
formatīvo vērtēšanu;
-gūs pieredzi par inovatīvu paņēmienu izmantošanu, pamatojoties uz Khan akadēmijas
inovācijām;
-tiks dota iespēja pieredzes un labas prakses apmaiņām starp dalībniekiem, kas nāk no
dažādām valstīm, bet kuri strādā tajā pašā jomā;
-skolotāji tiks iepazīstināti ar Portugāles kultūrvēsturiskajām pilsētām- Évoru un Beju.

Plānotais Erasmus + projekts skolotāju apmācībai stiprinās Eiropas dimensiju skolā,
daudzveidos starptautisko sadarbību un īpaši veicinās skolotāju profesionālo attīstību,
motivēs apgūt svešvalodas un nostiprinās starpkultūru izpratni.
Mūsdienu skolotājam nepieciešams pārrobežu skatījums, atvērtība un iejūtība pret
kultūru atšķirībām, atvērtība jaunām idejām, spēja pielāgoties pārmaiņām. Es, kā šī projekta
iniciatore un koordinatore ceru, ka šī iespēja būs dzinulis mūsu skolas skolotājiem turpināt
starptautisko sadarbību, jo daļai no viņiem šī būs pirmā pieredze.
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