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Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts 

“JAUNI PAŅĒMIENI IEKĻAUJOŠĀS IZGLĪTĪBAS NODRIŠINĀŠANĀ 

VISIEM SKOLĒNIEM (NAIS)”  

 

REZULTĀTI UN SECINĀJUMI - PIRMAIS PROJEKTA GADS 
 

Izglītojamo dažādība ir vērā ņemams fakts mūsu izglītojošās aktivitātēs. Sagatavotība, 

viedokļi, pieredze, secinājumi, vide, organizācijas pamati un metodes ir tie aspekti, kuri ņemti 

vērā. 

 

PROJEKTA MĒRĶI, kuri sasniegti pirmajā projekta gadā: 

 

-Profesionālo prasmju pilnveide, iegūstot jaunas zināšanas par iekļaujošo izglītību; 

- Iekļaujošas mācību vides nodrošinājums radot vidi, kurā ikviens ir iesaistīts un novērtēts; 

- Atbalsts skolotājiem darbā ar dažādām skolēnu grupām; 

- Iekļaujošās izglītības nodrošinājums visiem skolēniem, neatkarīgi no viņu izcelsmes,    

iepriekšējās mācību pieredzes, spējām un sociālajām prasmēm. 

 

Projektā iesaistīto skolotāju, skolēnu, vecāku un citu pārstāvju skaits pirmajā projekta gadā:  

 

Latvija: 

Tieši iesaistīti projekta aktivitātēs: 10 skolotāji, 15 skolēni, 5 projekta komandas dalībnieki. 

Netieši iesaistīti projektā: 90 skolēni, 20 skolotāji, 15 vecāki, 100 skolotāji no citām skolā, 

virtuālie dalībnieki, 1 Izglītības pārvalde ( TIP) 

 

Rumānija: 

Tieši iesaistīti projekta aktivitātēs: 18 skolotāji, 40 skolēni, 5 projekta komandas dalībnieki. 

Netieši iesaistīti projektā: 100 skolēni, 24 skolotāji, 20 vecāki, 60 skolotāji no citām skolā, 

virtuālie dalībnieki, 2 Izglītības vadības iestādes (School Inspectorate, County Centre for 

Resources and Educational Assistance ) 

 

Horvātija: 

Tieši iesaistīti projekta aktivitātēs: 7 skolotāji, 40 skolēni, 7 projekta komandas dalībnieki. 

Netieši iesaistīti projektā: 250 skolēni, 30 skolotāji, 100 vecāki, 24 skolotāji no citām skolā, 

virtuālie dalībnieki, 4 Izglītības vadības iestādes darbinieki((Vinko Bek Zagreb), 2 vadītāji no 

Zagrebas reģiona (Department of Social Activities), 1 vadītājs no Caritas Zadar. 
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Beļģija: 

Tieši iesaistīti projekta aktivitātēs: 8 skolotāji( projekta komandas dalībnieki), 2 tehniskie 

padomdevēji, 1 izglītības pedagogs, 1 psihologs, 1 skolas direktors, 15 skolēni mobilitātēs un 

60 skolēni partneru vizītes laikā. 

Netieši iesaistīti projektā: 160 skolēni, 20 skolotāji, 15 vecāki, skolotāji no citām skolā, 

virtuālie dalībnieki. 

 

 

Izmantotās METODES UN PAŅĒMIENI:  

-aptaujas 

-informācijas avotu izpēte 

-kopsavilkumi un secinājumi 

-ieviešanas iespēju un seku apzināšana 

-domā-darbojies grupā-dalies 

-salīdzini un izvērtē 

-jaunu zināšanu pārnese jaunā vidē 

-jautājumi un atbildes 

-uzstāšanās.prezentācijas 

-darbnīcas 

-stundu vērošana 

-skolu apmeklējumi 

-anketēšana 

 

AKTIVITĀTES 
 Pirmajā gadā īstenotās aktivitātes balstījās uz nepieciešamību iepazīties ar iekļaujošo 

izglītību katrā partnerskolā un radīt darboties spējīgu darba grupu. 

 Skolas piedāvāja Logo paraugus. Pēc balsošanas Beļģijas variants tika apstiprināts.  

 2016,gada septembris – 2017.gada marts: skolotāji izvērtēja skolās īstenoto iekļaujošo 

izglītību, metodes un resursus, kā arī dalījās labās prakses pieredzē, ieviešot jaunus 

materiālus, spēles un aktivitātes (A1, A2, A3), lai nodrošinātu visu skolēnu 

iekļaušanu. Izstrādātie materiāli tika testēti īstermiņa skolēnu apmaiņas laikā (C1) 

pilnīgi jaunā vidē, kurā kopā darbojās skolēni no vispārējās vidējās, profesionālās un 

speciālās skolas. Apmaiņas mērķis bija koncentrēties uz skolēnu dažādību un multi-

kulturalitāti vienā klasē. Tas nodrošināja izpratni par dažādību iekļaujošās izglītības 

jomā partnerskolās. 

  Projekta dalīnbieki (skolēni un skolotāji) izglītoja viens otru, darbojoties kā 

multiplikatori skolās pēc aktivitātēm jaunās grupās, izmantojot kooperatīvo 

mācīšanos. Viņi:  

- Iepazina viens otru, izmantojot dažādas neformālās aktivitātes, kuras palīdzēja 

savstarpējai komunikācijai,kuras bija sagatavojusi projekta komanda 

- Pilnveidoja svarīgas pamatprasmes: komunikāciju, sadarbību, pienākumu sadali, 

lēmumu pieņemšanu, radošumu, kritisko domāšanu,  pieņemot citu idejas, 
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starpkultūru prasmes, valodas prasmes un izprata personiskās robežas prasmju 

pilnveidei 

- Praktizēja cieņu pret visiem cilvēkiem 

- Novērtēja un pieņēma individuālās atšķirības 

- Paaugstināja iekļaušanas kapacitāti nākotnes vidē 

- Paaugstināja angļu valodas izpratnes apziņu 

 Skolēnu grupu īstermiņa apmaiņa Latvijā 2017.gada aprīlī (C1)palīdzēja nodrošināt 

sekojošu projekta mērķus: 

- Nodrošināt augstas kvalitātes izglītību visiem skolēniem, nodrošinot Eiropas  

vienlīdzības principa ievērošanu; 

-Nodrošināt visu skolēnu iekļaušanu un integrēšanu neatkarīgi no viņu izcelsmes, 

iepriekšējās pieredzes, spējām un sociālajām prasmēm; 

-Atbalstīt skolotājus darbā ar dažādām skolēnu grupām. 

 

Projektā iesaistītie skolotāji projekta pirmaja gadā 
• Ir paaugstinājuši savu motivāciju atpazīt un atbalstīt skolēnu individuālās 

vajadzības; 

• Ir pilmveidojuši savas profesionālās prasmes, kompetences un stratēģijas; 

• Ir pieņēmuši un novērtējuši skolēnus ar dažādiem zināšanu līmeņiem, mācību 

sasniegumiem un dzīvesveidu; 

• Ir piedalījušies kopīgā darbā ar Eiropas skolotājiem; 

• Ir pielāgojuši savas mācību metodes un mācību programmas individuālu skolēnu 

vajadzībām; 

• Ir realizējuši iekļaujošo izglītību, mācoties no citu valstu skolotāju pieredzes; 

• Ir iepazinuši dažādus novērtēšanas mehānismus un skolēnu sasniegumu 

atspoguļošanas veidus. 

Projektā iesaistītās skolas: 

• Dalījās pieredzē un labās prakses piemēros par iekļaujošās izglītības nodrošināšanu, 

izceļot pozitīvo pieredzi; 

• Pilnveidoja atbalsta sistēmu, pārņemot labās prakses piemērus savā skolā; 

• Izmantoja projektu kā resursu ilgtermiņa attīstībai; 

• Iekļāva iekļaujošo izglītību kā prioritāti nākošajā mācību gadā. 

Projekta ietekme uz skolēniem: 
• Lielāka izpratne par vienlīdzību un nepieciešamību iekļauties skolas dzīvē; 

• Lielāks individuālais atbalsts un sevis-izpratne; 

• Iespēju apzināšanās; 

• Iesaistīšanās sevis attīstīšanā; 

• Labākas koncentrāšanas spējas un piemērota uzvedība; 

• Iesaistīšanās aktivitātēs, kurās visi jūtas novērtēti un nozīmīgi; 

• Savu spēju apzināšanās. 

 

REZULTĀTI 
- Atpazīt, novērtēt un pielietot dažādu resursu informāciju  
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- Dalīties ar zināšanām 

- Padziļināt izpratni par atšķirīgā sarežģītību 

- Iegūt izpratni par izglītības sistēmām globālā izpratnē 

- Analizēt, izvēlēties un pielietot lab;ak;as 21.gs.dtratēģijas un rīkus 

- Starp-kultūru dialogs 

- Labāka izpratne par vienlīdzību un iekļaušanu 

- Iespējas vadīt aktivitātes mācoties un mācot citus 

 

MATERIĀLI: 
 Buklets ar secinājumiem un ieteikumiem par vienlīdzību un iekļaušanu- uzrakstīts pēc 

aptaujas veikšanas katrā partnerskolā, lai iegūtu vislabāko priekšstatu par iespējām un 

šķēršļiem skolēniem, ko mums jānovērš vai jāuzlabo ar mērķi optimizēt katra skolēna 

iekļaušanu, lai katrs dalībnieks ( skolēns un skolotājs) gūtu vislielākos panākumus.  

 PowerPoint prezentācijas par labās prakses piemēriem iekļaujošā izglītībā 

partnervalstīs tika sagatavotas pēc informācijas un dokumentu izpētes un reālās 

situācija sanalīzes skolās un valstīs. Tās tika izmantotas, lai sagatavotu aktivitātes un 

materiālus skolēniem. 

 Aktivitāšu apkopojums bukletā “GAMES, ENERGIZERS, ICE-BREAKERS”: katras 

partnervalsts skolotāji izstrādāja aktivitātes vai spēles skolēnu 

iesaistīšanai un iekļaušanai klasē un kolektīvā. Visu partneru izveidotās spēles un 

aktivitātes tika izmēģinātas un izvērtētas skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas laikā 

Latvijā (C1), iesaistot dažādu tautību, dažādu apguves līmeņu un sasniegumu skolēnus 

no vispārējās vidējās, profesionālās un speciālās skolas. 

  A1, A2 un A3 aktivitāšu rezultāti pieejami mājas lapā www.nais.medskolazd.hr  

 Katras partnerskolas skolotāji ir izvērtējuši un pielāgojuši materiālus, kuri radīti 

projekta pirmā gada laikā, savām vajadzībām. 

  Radīta projekta mājas lapa www.nais.medskolazd.hr projekta rezultātu izplatīšanai, 

novērtēšanai un pieredzes apmaiņai, materiāli tulkoti katras partnervalsts valodā.  

 Projekta logo 

 Video materiāli un prezentācijas par mūsdienu problēmām no pirmās projekta 

koordinatoru sanāksmes no Beļģijas skolas skatapunkta ir pieejamas mājas lapā. 

 Programmas, atsauksmes, raksti un fotogrāfijas, kas atspoguļo īstermiņa skolēnu 

apmaiņu un koordinatora sanāksmi, ir pieejamas mājas lapā. 

 

 

Kvalitatīvie projekta sasniegumu rādītāji pirmajā gadā: 

-Ķatras skolas ieguvumi, daloties labās prakses piemēros, ir izvērtēti  

-Skolēnu ieguvums piedaloties īstermiņa apmaiņāLatvijā ir izanalizēts   

-Skolēniem ir augstāks pašvērtējums un viņi atpazīst savas akadēmiskās un sociālās prasmes 

-Visi skolēni labāk izprot atšķirības un pieņem viens otru 

-Visi skolēni augstāk novērtē savas prasmes un sasniegumus 

- Personāls demondtrē izpratni par projekta mērķiem un rezultātiem 

- Personāls jūtas pātliecināts strādāt ieklaušanas un vadības jomā 

http://www.nais.medskolazd.hr/
http://www.nais.medskolazd.hr/
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-Nepārtraukta attīstība nepārtrauktā mācību procesā 

 

Kvantitatīvie sasniegumu rādītāji katrā partnerskolā ir: 

-skolotāju skaits, kuri izmanto ieteikumus, spēles un aktivitātes  

-darbinieku skaits, kuri piedalās projekta aktivitātēs 

-jaunu metožu un paņēmienu skaits, kuras izmanto skolās 

 

Projekta aktivitāšu mērķis ir nepārtraukta pilnveide izglītības piedāvājuma sistēmā, kuru 

realize katra partnerskola. 

 

 

NEPIECIEŠMIE  uzlabojumi:  

- Izvairīties no pārpratumiem saistītiem ar personām ar dažādiem traucējumiem un radīt 

drošu vidi visiem skolēniem un viņu vecākiem 

- Personālam jāsaņem atbilstoša apmācība par iekļaujošo izglītību, vadību un atšķirīgo 

- Sadarbības sistēmas radīšana ar izglītības iestādēm, cilvēku ar īpašajām vajadzībām 

organizācijām un NVO 

- Digitālo rīku izmantošana katrā partnerskolā 
 


