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Šajā mācību gadā Eiropas
Savienības Erasmus+

programmas skolu sektora pro-
jektā «Daugavpils tehniku ma
skolotāju pieredze Eiropā» sep-
tiņiem skolotājiem bija iespēja
apmeklēt kursus un piedalīties
darba vērošanā Vācijā, Itālijā,
Grieķijā, Čehijā un Austrijā.

Kā norāda projekta vadītāja
Irina Novikova, dalība projektā
veicināja izglītības iestādes attīs-
tību ilgtermiņā, jo nodrošināja pe-
dagoģiskajam personālam profe-
sionālās pilnveides iespējas ārval-
stīs, kā arī uzlaboja un dažādoja
metodiskās zināšanas un prasmes,
veidojot plašāku izpratni par izglī -
tības sistēmām Eiropā un inovā-
ciju labās prakses pārnesi savā iz-
glītības iestādē. Eiropas mēroga
skolotāju un pedagoģiskā perso-
nāla profesionālās pilnveides kur-
sos un mācībās, kā arī darba vēro -
šanā gūtās zināšanas, prasmes un
kompetences šajā projektā iesais-
tītie skolotāji turpmāk izmantos
esošo mācību priekšmetu program -
mu un metodisko materiālu piln-
veidošanā, jaunu mācību metožu
un formu pielietošanā, mācību sa-
turu padarot mūsdienīgāku.

Daugavpils tehnikumā tiks iz-
strādāti metodiskie ieteikumi par
audzēkņu zināšanu vērtēšanu sve-
švalodu nodarbībās, par to, kā kā
efektīvāk «mentorēt» audzēkņus,
lai tie kļūtu motivētāki turpināt
izglītību izvēlētajā profesijā, par
jaunāko pedagoģisko pieeju
COOL (kooperatīvā atklātā apmā-
cība) svešvalodu mācīšanā, par to,
kā strādāt vienā grupā ar dažāda
vecuma audzēkņiem, kā arī par
uznēmējdarbības skolotāja lomu
biznesa attīstībā un dažādām ap-
mācības metodikām, kas veicinās
Latvijas jauniešu iesaisti uzņē-
mējdarbībā. 

Tiks izveidoti arī stundu pa-
raugkonspekti, pielietojot kompe-
tenču pieejas elementus apmācībā
vispārizglītojošos mācību priekš-
metos, un izdales materiāli ar ide-
jām, kā motivēt, vadīt un efektīvi
novērtēt audzēkņus, lai uzlabotu
viņu rezultātus pamatprasmēs
svešvalodas apguvē.

Papildinot un pielietojot praksē
iegūtās zināšanas par izglītības kon-
cepcijām un inovatīvām pieejām
dažādās Eiropas valstīs, tiks vei-
cināta skolas internacionalizācija.

Skolotāji dalās pieredzē
par novēroto

Projekta «Daugavpils tehni-
kuma skolotāju pieredze Eiropā»
laikā izglītoties uz ārvalstīm no
Daugavpils tehnikuma devās eko-
nomikas, vācu un angļu valodas
skolotāji un izglītības metodiķis.

Ekonomikas skolotājs Dmit-
rijs Sirotko piedalījās kursos «Uz-
ņēmējdarbības izglītība» («Enter-
peneurship Education»), kas
pagājušā gada oktobrī noritēja So-
verato, Itālijā. Kursu programmā
notika konference, kuru vadīja
kultūras asociācijas «JUMP» iz-
pilddirektors Pietro Curatola, ku-
ras laikā skolotāji no dažādām ES
valstīm iepazinās ar Erasmus+
programmas piedāvātām uzņē-
mējdarbības iniciatīvām, kā arī
novitātēm izglītības darbā.

D. Sirotko stāsta: «Kursu laikā
es apguvu jaunus metodiskus pa-
ņēmienus – kā ar daudzveidīgiem
līdzekļiem mācību procesu pada-
rīt interesantāku un kā labāk iz-
skaidrot grūtākus un sarežģītākus
jautājumus. Uzzināju informāciju
par biznesa plāna struktūras pa-
matiem («Business Plan Compo-
nents»), dažādām didaktiskām
spēlēm uzņēmējdarbības apmā-
cībā. Īpaši interesantas bija tēmas
par skolotāju un audzēkņu sadar-
bības iespējām digitālo tehnolo-
ģiju laikā, start-up attīstības ie-
spējām dažādās biznesa interneta
platformās, ideju atlasi uzņēmēj-
darbības uzsākšanai katra kon-
krētā reģiona apstākļos.

Kursi palīdzēs attīstīt audzēk-
ņos nepieciešamās prasmes kon-
kurētspējas palielināšanā darba
tirgū, kā arī integrēt atsevišķas
mācību aktivitātes mācību pro-
cesā. Šī unikālā iespēja deva jau-
nas idejas un ierosmes darbam –
kā strādā skolotāji citās ES valstīs,
kā tiek organizēts mācību process,
kā skolotāji attīsta savu karjeru
un pilnveido savu personību, lai
sasniegtu augstus rezultātus darbā
ar audzēkņiem.»

Savukārt vācu valodas skolo-
tāja, Svešvalodu metodiskās ko-
misijas vadītāja Jeļena Sardiko un
latviešu valodas un literatūras sko-
lotāja, izglītības metodiķe Jeļena
Dideviča piedalījās darba vēroša -

nā Vīnes Tirdzniecības komerc-
skolā-Business.academy.donaus-
tadt. Tā ir profesionālā vidussko -
la, kas koncentrējas uz komerc-
darbību un vadību, kā arī atbalsta
svešvalodu apgūšanu, jaunas in-
formācijas un komunikācijas teh-
noloģijas kompetences attīstīšanu.
Šī komercskola ir sertificēta kā
skola ar kooperatīvās atklātās mā-
cīšanās konceptu, kas gatava sa-
darbībai ar citu valstu skolām.

Regulāri notiek arī pieredzes
apmaiņa arī ar citām Austrijas
skolām, tādējādi bija iespēja pie-
dalīties šajā aktivitātē Zalcburgas
skolā – Akademisches Gymna-
sium Salzburg, kas pievērš lielu
uzmanību skolotāju kooperatīvam
darbam un patstāvīgai apmācībai.
J. Sardiko, vēroja, kā skolās tiek
mācītas svešvalodas, izanalizēja
un izvērtēja, kā tiek integrēti ino-
vatīvās pedagoģiskās pieejas ele-
menti svešvalodu apgūšanā, lai
attīstītu audzēkņu svešvalodu zi-
nāšanas un prasmes, sociokultūras
kompetences, pielietojot tās darba
vidē balstītās mācībās. Viņasprāt,
tā bija lieliska iespēja novērot sve-
švalodu stundas un iegūt didak-
tisko un metodoloģisko pieredzi,
iepazīties ar jauno tehnoloģiju iz-
mantošanu svešvalodu apgūšanā.
Tādējādi iegūtas jaunas idejas, kā
arī labās prakses piemēri, kas vei-
cinās radošu un kvalitatīvu sveš -
valodu mācību stundu organizē-
šanu Daugavpils tehnikumā, ro -
sinās un aktivizēs audzēkņu inte-
resi par svešvalodām.

Savukārt J. Dideviča, novēro-
jot stundas un sarunājoties ar sko-
lotājiem, pētīja skolotāja lomu
vissvarīgākajā procesā – kā iemā-
cīt audzēknim mācīties, ņemot
vērā viņa personīgo mācīšanās un
darba stilu, attīstīt mediju kom-
petenci, izmantot mācību platfor-
mas. Darba vērošanas laikā bija
iespēja iepazīties ar inovatīvām
metodēm un koncepcijām, lai at-

tīstītu personības kompetences,
izpētīt skolas skolotāju komandu
darbu, hospitēt stundas, apspriest
ar pieredzējušiem skolotājiem
stundu plānus un metodiskos ma-
teriālus, izvērtēt jaunu skolotāja
lomu mācību procesā, tādējādi uz-
labojot audzēkņu mācīšanās mo-
tivāciju, rezultātus un viņu profe-
sionālo karjeru.
Erasmus+ projektus izvērtē
starptautiskā konferencē

9. maijā Eiropas dienā Dau-
gavpils tehnikums rīkoja starptau-
tisku konferenci «Eiropa Daugav-
pils tehnikumā. Daugavpils
tehnikums Eiropā.» Tajā piedalī-
jās 70 dalībnieki no Igaunijas,
Spānijas, Krievijas Federācijas un
Latvijas, un to, kā atklāja Projektu
un ārējo sakaru nodaļas vadītāja
Inta Laurena, Daugavpils tehni-
kums rīko jau piekto gadu pēc
kārtas.

Konference sākās ar video ope-
ratora Makara Kirikova izveidotā
videosižeta «Erasmus+ Daugav-
pils tehnikumā» prezentēšanu.
Tad PIKC «Daugavpils tehnikums»
direktore Ingrīda Brokāne atklāja
konferenci, uzsverot projektu sva-
rīgo lomu audzēkņu prakšu īste-
nošanā ārvalstu uzņēmumos un
skolotāju pieredzes apmaiņas no-
drošināšanu Eiropas Savienības
valstu izglītības iestādēs.

Turpinājumā Daugavpils uni-
versitātes Ilgtspējīgas izglītības
centra profesore Dzintra Iliško da-
lījās labās prakses pieredzē par
Erasmus+ programmas stratēģis-
kās partnerības projekta «Metodes
izglītībai ilgtspējīgai attīstībai»
(Methods for Education for sus-
tainable development) rezultā-
tiem, kuriem Eiropas Komisijas
eksperti piešķīrusi nomināciju
«Labās prakses piemērs – kā vadīt
projektu un kā šos resursus var
izmantot citi».

Savukārt Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes eksperte pro-

jektu jautājumos Evelīna Balode
klātesošos iepazīstināja ar kultū-
ras un tradīciju dažādību Eiropas
Savienības valstīs, bet tehnikuma
Projektu un ārējo sakaru nodaļa
sniedza atskaiti par paveikto Eras-
mus+ programmas projektos un
citās starptautiskās aktivitātēs.

Bez Eiropas Savienības Eras-
mus+ programmas skolu sektora
projekta «Daugavpils tehnikuma
skolotāju pieredze Eiropā» mā-
cību iestāde piedalījusies arī citos
projektos. Profesionālās izglītības
sektora projektā «Kvalitatīva pro-
fesionālā izglītība – pamats nā-
kotnes darba tirgus attīstībai» 13
audzēkņi praksē stažējās Spānijā,
Portugālē un Grieķijā, bet deviņi
skolotāji apguva pieredzi Grie-
ķijā, Austrijā, Portugālē, Spānijā
un Čehijā.

Ziemeļvalstu Ministru pado-
mes Nordplus programmas Junior
2018 projekta «Skolotājs – atslēga
uzņēmējdarbības izglītība» laikā
astoņi Daugavpils tehnikuma sko-
lotāji apmeklēja izglītības iestādes
Tallinā un Igaunijā.

Kopumā aizvadītajā mācību
gadā Daugavpils tehnikumā vie-
sojās astoņas ārvalstu delegācijas
– kopumā 32 jaunieši un skolotāji
no Igaunijas, Polijas, Slovākijas,
Vācijas, Spānijas un Krievijas Fe-
derācijas. Pavisam uz ārvalstīm
devās 16 Daugavpils tehnikuma
delegācijas – 71 audzēknis un sko-
lotājs.

Visi projektu dalībnieki svi-
nīgā gaisotnē saņēma uzņemošās
organizācijas sertifikātu un Euro-
pass Mobility dokumentu.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+
programmā īstenoto projektu «Dau-
gavpils tehnikuma skolotāju pieredze
Eiropā» (Nr. 2018-1-LV01-KA101-
046840) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Daugavpils tehnikuma skolotāji gūst vērtīgu pieredzi ārvalstīs
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Elkas skolas (Polija) skolotāji darba vērošanā apgūst pieredzi Projektu  nodaļā
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Angļu valodas skolotāja Jūlija Plečkena kursos Prāgā (Čehija)
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Skolotājas Jeļena Sardiko un Jeļena Dideviča darba vērošanā Vīnes sko-
lā (Austrija)
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Valensijas koledžas (Spānija) skolotājas darba vērošanā iepazīstas ar
Biznesa inkubatora darbu


