
Projekta Mācīties nākotnei apraksts

Ierosinātāja nosaukums: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
Projekta iesniedzējs: Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs)
Finansēšanas avots: Eiropas Savienības Erasmus+ programma
Projekta indikatīvais
īstenošanas termiņš:

2022.gada 1.jūlijs – 2023 gada 31.decembris

Projekta kopējās
izmaksas:

80 119 euro

Projekta ārējais
līdzfinansējums:

0 euro

Pašvaldības
līdzfinansējums:

0 euro

Kopsavilkums par
projekta ietvaros
veicamajām darbībām
(aktivitātēm) un
sasniedzamajiem
rezultātiem:

36 pirmsskolas un skolas pedagogu, kuri pārstāv gan pirmsskolas
izglītības grupas, gan mācību priekšmetu skolotājus dažādās klašu
grupās un mācību priekšmetu jomās, gan atbalsta personālu un
skolas administrāciju, pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programmu apmeklēšana Eiropas Savienības valstīs.
Mērķis:
Uzlabot skolas kā speciālās un iekļaujošās izglītības
pakalpojumu nodrošinātājas darba efektivitāti Valmierā, Vidzemes
reģionā un valstī.
Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā
ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu:
* pedagogiem apgūtas padziļinātas zināšanas par bērnu ar
dažādām speciālās izglītības vajadzībām apmācību (autisma
spektrs, fiziski traucējumi, dzirdes traucējumi, mācīšanās traucējumi
u.c.) un šādu bērnu iekļaujošu apmācību vispārizglītojošās skolās;
* apgūtas zināšanas par emocionāli drošas un universālā dizaina
principiem atbilstošas vides veidošanu skolā.
Projektā plānotās aktivitātes / darbības:
30 pedagogu mobilitātes vizītes uz Eiropas Savienības valstīm,
apmeklējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
programmas pēc skolas apstiprināta saraksta.
Projekta sasniedzamie rezultāti:
* apgūta citu Eiropas valstu pieredze speciālās un iekļaujošās
izglītības darba organizēšanā ar mērķi labāko pieredzi aprobēt un
pielāgot skolas vajadzībām;
* paaugstinājies pedagogu angļu valodas zināšanu līmenis;
* apgūtas zināšanas un pieredze, kā motivēt jauniešus ar
speciālām
vajadzībām aktīvāk iesaistīties mācību un ārpusstundu darbā,
maksimāli izmantojot personiskos resursus un iespējas;
* būs apgūta starpkultūru komunikācijas prasme, iepazīta citu
valstu
kolēģu pieredze, veidota izpratne par kultūru un tradīciju
daudzveidību un dažādību kā iespēju mācīties un mācīt;
* paaugstināta skolas kapacitāte starptautisku projektu izstrādē un
realizēšanā.
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