Programma C2 (apvienotās mācību apguvēju mobilitātes) pasākumam TVNV
2017.gada 7.-15.oktobrī
8.oktobris
Izglītojoša ekskursija uz Rīgu (Horvātija un Beļģija).
Ekskursija pa Vecrīgu ( sagatavots maršruts un stāstījums 1.5 h).
Ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.
9.oktobris
Ievadsanāksme (prezentācijas par skolu, izglītības sitēmu Latvijā un iekļaujošo izglītību Latvijā). Jautājumi
un atbildes. Viedoklis par mācību procesa organizāciju Latvijā, salīdzinot ar Beļģiju, Horvātiju un Rumāniju.
Ievadnodarbība par rekomendāciju rakstīšanu.
Grupas diskusija. Pieredze un vajadzības veidot un pielietot mācību materiālus, e-materiālus katrā
partnerskolā ( koordinatora informācija, partnervalstu ziņojums, jautājumi un atbildes, secinājumi un
kopsavilkums).
Koordinatoru sanākmes.
Nodarbība skolotājiem Moodle vidē.
Izglītojoša ekskursija uz Jaunmoku pili (gids).
10.oktobris
Ievadnodarbība un prezentācija par Moodle vidi un TVNV ieguldījumu tās attīstībā.
Stundu vērošana (krievu valoda un ģeogrāfija).
Koordinatoru sanāksme.
Mācīšanās mācīties. Mācīšanās stratēģijas, lai palīdzētu skolēniem mācīties efektīvāk. Lektore Dave Miška
no OUP izdevniecības.
Vizīte uz Tukuma 2 pamatskolu- stundu vērošana, pieredzes apmaiņa, informācija un mācību darba
organizācija.
11.oktobris
Diskusija par individuālā atbalsta nodrošināšanas iespējām partnerskolās ( ievadinformācija, partneru
sagatavotā informācija, jautājumi un atbildes, secinājumi un kopsavilkums).
Darbs pie rekomendāciju izstrādes.
Izglītojoša ekskursija uz Slokenbekas muižu.
12.oktobris
Nodarbība “E-mācību iespēju izmantošana, lai iekļautu visus skolēnus mācīšanās procesā. Moodle
iespējas’’.
Nodarbība “E-mācību iespēju izmantošana, lai iekļautu visus skolēnus mācīšanās procesā. LearningApps’’.
Vizīte uz Tukuma speciālo internātpamatskolu- informācija, concerts prezentācija, ieskats mācību stundu
un nodarbību organizācijā, pieredzes apmaiņa.
Izglītojoša ekskursija uz Durbes pili (gids).
13.oktobris
Prezentācija par iekļaujošās izglītības iespējām un trūkumiem.
Prezentācija par skolēna 21.gadsimta prasmēm un kompetencēm.
Diskusija par interaktīvu mācību materiālu izmantošanu un IKT iespēju izmantošanu partnerskolās
( ievadinformācija, partnerskolu sagatavotā informācija, jautājumi un atbildes, pieredzes apmaiņa,
secinājumi un priekšlikumi).
Diskusija par iespējām samazināt priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu skaitu (ievadinformācija,
partnerskolu sagatavots ziņojums, jautājumi un atbildes, pieredzes apmaiņa, kopsavilkums un secinājumi).
Apvienotās mācību apguvēju aktivitātes izvērtējums.
Koordinatoru sanāksme.
Ekskursija pa Tukumu.
14.oktobris
Izglītojoša ekskursija uz Rīgu (Rumānija).
Ekskursija pa Vecrīgu ( sagatavots maršruts un stāstījums 1.5 h).
Ekskursija uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

