
Saskaņā ar 2016. gada septembrī noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-K101-022546 ar 
Valsts izglītības attīstības aģentūru, Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 īsteno 
Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Privātās  
pamatskolas Gaismas tilts 97 pedagogu profesionālā pilnveide”.  
Projekts "Privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” pedagogu profesionālā pilnveide” 
ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, 
kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī 
starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu 
skolām. 
Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu 
sekojošās jomās: 
- Attīstīt visiem skolotājiem prasmes plašāk izmantot modernās tehnoloģijas IT rīkus 
mācību procesā; Veicināt plašāku IT tehnoloģiju 
izmantošanu skolotāju vidū; 
- pilnveidot inovatīvas metodes (IT rīkus, CLIL metodoloģiju) svešvalodu, priekšmetu 
apguves mācību procesā; 
- Attīstīt dažādas mūsdienīgas mācību procesa metodes, kas veicina radošumu, 
domāt prasmi; 
- Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas 
kapacitāti, atrast jaunus partnerus, ar kuriem dalīties 
pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piešķirot tam Eiropas dimensiju; 
- Pilnveidot skolas vadības personāla zināšanas un pieredzi par skolas darba 
kvalitātes vadību, skolas darba organizēšanu. 
Lai sasniegtu projekta mērķus privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” pedagogi 
kopumā veiks 6 mobilitātes un apmeklē 4dažādus mācību kursus dažādās Eiropas 
valstīs (Čehijā, Maltā, Spānijā un Francijā), kur apgūs jaunas mācību metodes, 
paaugstinās savas IKT lietošanas prasmes (sociālo portālu izmantošana mācību 
procesā, interaktīvas tāfeles, video, planšetdatoru izmantošana mācībās), apgūs 
integrētu svešvalodas un mācību priekšmeta apguves metodes pamatus (CLIL), 
attīstīs prasmes mācību procesā pielietot radošo domāšanu veicinošas metodes, 
veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām, nostiprinās Eiropas kultūras 
daudzveidību un iegūs starptautiskas sadarbības pieredzi. 
Projekta ietvaros tiks īstenota arī darba ēnošanas mobilitāte uz Lamia pamatskolu 
Grieķijā, kuras ietvaros iepazīsies praksē ar svešvalodu mācību procesa pilnveidošanu 
un moderno tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā Grieķijā, iepazīs mācību 
metodes, tehnikas, kādas tiek izmantotas pamatizglītības programmas mācību 
stundās Grieķijā, kā arī dalīsies pieredzē par skolas kvalitātes vadības pilnveidošanu. 
Projekta ietvaros ir padomāts arī par to, lai jauniegūtās zināšanas varētu pielietot ne 
tikai tie skolotāji, kuri apmeklēs kursus, bet arī viņu kolēģi. Pēc kursu apmeklēšanas 
to dalībnieki organizēs seminārus, kuros dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem. 
Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 10716,00 EUR 
un tā īstenošanas periods ir no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. 
decembrim. 
 


