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Mācību mobilitāte  Maltā,no 2015.gada 26. septembra līdz 2015.gada 6.oktobrim. 

Mācību kurss “Spice up formal education! – Non-formal education to improve the learners’ motivation” 

 

Mērķa / uzdevuma izpildes izklāsts: 

Erasmus+ programmas (KA1) Mācību mobilitāte skolu sektorā projekta ietvaros tika apmeklēti 

profesionālās pilnveides kursi pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai Maltā. Kursu laikā apgūtas 

jaunas zināšanas 5 izglītības moduļos. 

1. modulis – Kultūra un kultūru dažādība (starpkultūru komunikācija un saskarsme) 

2. modulis – dažāda veida komunikācija (agresīvā, pasīvā, pārliecinošā) 

3. modulis – grupu darba organizēšana (sadarbības prasmes) 

4. modulis – mācību metodes (formālās, neformālās) 

5. modulis – izvērtēšana un izplatīšana, dažādu aktivitāšu plānošana 

Iesaistīšanās dažāda veida aktivitātes – praktiskās nodarbībās, grupu darbā, pāru darbā, vizītē uz vietējo 

sākumskolas izglītības iestādi, kas savā darbā piemēro neformālās izglītības metodes. 

Mobilitātes  nozīmība un pielietošanas iespējas: 

Uzlabotas profesionālās un personiskās komunikācijas kompetences. Tika iepazīta citu  Eiropas valstu 

mācību pieredze, iegūtas noderīgas idejas, atziņas un metodes, ko tālāk izmantot mācību darbā strādājot 

ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Iespēja dalīties ar jauno pieredzi un nodot zināšanas ieinteresētām personām ( skolotājiem, izglītības 

darbiniekiem u.t.t.) savā valstī, kas strādā ar dažāda vecuma izglītojamiem, dažādas kultūras pārstāvjiem, 

lai tie, savukārt, varētu izmantot šīs aktivitātes un paņēmienus savā mācību procesā, kas ļautu uzlabot 

skolēnu motivāciju. 

Aktivitātes: 

- neformālās izglītības pielietošanas iespējas klasē 

- starpkultūru komunikācija - verbālās un neverbālās komunikācijas nozīme – aktuāla tēma mūsdienu 

Eiropas izglītības sistēmā 

- idejas grupu darba dinamikas un saziņu uzlabošanai klasē. 

 

Secinājumi un priekšlikumi: 

Tika veicināta Eiropas sadarbība izglītības jomā Erasmus+ programmas ietvaros, kopējas partnerības 

veidošanā, jo kursu laikā tika veidotas darba grupas un meklēti sadarbības partneri iespējamiem nākotnes 

projektiem Erasmus+ (KA2) programmas ietvaros. Grupu dalībnieki izstrādāja dažādu projektu 

koncepcijas – izvēlējās aktuālas tēmas, noteica mērķauditoriju, iesaistītās personas u.t.t. 

Lieliska starpkultūru pieredze un saskarsme, iepazīstot citādo, iespēja labāk saprast savas un citu vērtības, 

apgūtas jaunas un inovatīvas neformālās izglītības metodes un aktivitātes, tika aktivizēts iekšējais 

potenciāls, kas palīdzēja atklāt jaunus ceļus dažādu jautājumu risināšanā. 

 

Mobilitātes  lietderības novērtējums: 

“Spice up formal education! – Non-formal education to improve the learners’ motivation” kursos tika 

papildinātas zināšanas un paaugstināta profesionālā kvalifikācija. To apliecina arī Erasmus+ sertifikāta 

iegūšana. 

Dažāda formu organizētās apmācības - praktiskie uzdevumi, debates, lomu spēles u.c aktivitātes deva 

ieskatu kā strādāt ar kultūras ziņā atšķirīgiem cilvēkiem, nostiprināja starpkultūru komunikācijas 

prasmes, bet neformālās izglītības jomā piedāvātā metožu daudzveidība paver iespējas izvēlēties katra 

izglītojamā interesēm un vajadzībām  atbilstošākās metodes. 

  



 
 

Portugālē, Sesimbra , CREF laika posmā no 2016. gada 1. maija līdz  9. maijam. 

Erasmus+ programmas (KA1) Mācību mobilitāte skolu sektorā projekta ietvaros tika apmeklēti 

profesionālās pilnveides kursi pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai Portugālē. Kursu laikā 

apgūtas jaunas zināšanas IKT jomā, starpkultūru un mediju izglītības jomā. 

E-apmācības platformas un IKT rīku izmantošana interaktīva mācību procesa 

nodrošināšanai.Moodle platforma, “The Cloud” lietošana, “Kahoot” programma, digitālās grāmatas 

u.c. 

Iesaistīšanās dažāda veida aktivitātes – praktiskās nodarbībās, grupu darbā, pāru darbā, vizītē uz 

Sesimbras reģiona izglītības iestādēm, kas savā darbā piemēro neformālās izglītības metodes. 

Iepazīšanās ar “nākotnes klasi” - digitalizēta vide + mobilo ierīču izmantošana mācību stundās, 

iekļaujošās izglītības nodrošināšana skolā. 

Kursu nozīmība un pielietošanas iespējas: 

Uzlabotas profesionālās un personiskās komunikācijas kompetences. Tika iepazīta citu Eiropas 

valstu mācību pieredze, iegūta pieeja noderīgām elektronisko resursu krātuvēm un paaugstināta digitālā 

pratība. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas mācību darbā, lai uzlabotu un dažādotu mācību procesu, kā 

arī veicinātu skolēnu motivāciju mācīties. Īpaši nozīmīgi tas ir skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, 

kad ir iespējams izmantot pieejamos digitālos resursus un izveidot mācību materiālus, kas pielāgoti 

skolēnu prasmju līmenim un izglītības vajadzībām. Iespēja piekļūt digitāliem resursiem un mācību 

materiāliem virtuālajā vidē, ko izveidojuši citu valstu pedagogi. 

Iespēja dalīties ar jauno pieredzi un nodot zināšanas ieinteresētām personām ( skolotājiem, 

izglītības darbiniekiem u.t.t.) savā skolā un valstī, kas strādā ar dažāda vecuma izglītojamiem, kā arī 

dažādu kultūru pārstāvjiem. Praktisks pielietojums mācību stundu darbā. 

ko tālāk izmantot mācību darbā strādājot ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. 

Secinājumi un priekšlikumi: 

Tika veicināta Eiropas sadarbība izglītības jomā Erasmus + programmas ietvaros. Tika veidotas 

starpnacionālas darba grupas, kur grupu dalībnieki izstrādāja stundu plānus – izvēlējās aktuālas tēmas, 

noteica mērķauditoriju, mācījās iekļaut starpkultūru elementus savās mācību stundās, demonstrēja 

izveidotās prezentācijas, dalījās savu valstu pieredzē. 

 

Kursu lietderības novērtējums: 

“ICT as a tool for intercultural and media education” kursos tika papildinātas zināšanas un 

paaugstināta  profesionālā  kvalifikācija.  To  apliecina  arī  Erasmus+  sertifikāta  iegūšana. Dažāda 

formu organizētās apmācības - praktiskie uzdevumi, debates, izglītības iestāžu apmeklēšana ļāva 

izprast, kāda loma ir starpkultūru izglītības un IKT un programmu izmantošanas daudzveidībai 

globalizācijas kontekstā. Tika papildinātas un iegūtas jaunas zināšanas IKT rīku un programmu 

izmantošanas jomā. 

S.Stepane. 

 


