
Daugavpils  Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” projekts „Mūsdienīga mācību 

vide-konkurentspējīgas profesijas apguvei” (Līgums Nr. 2016-1-LV01-KA101-022448) 

 

Projekta ilgums: no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.maijam 

Projekta mērķis: Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1),  mācību mobilitāte 

skolu sektorā ir vispārizglītojošo skolotāju profesionālā pilnveide darbam ar IKT angļu 

valodas, vēstures un mākslas vēstures mācību priekšmetos, lai uzlaboto audzēkņu motivāciju 

un spēju pielietot pētnieciskās metodes pilsētvidē. Starptautiskās apmācībās tiks pārņemta 

ārvalstu pedagogu labā prakse. 

Projektā ir plānota profesionālā pilnveide 2 vispārizglītojošo priekšmetu skolotājiem. Angļu 

valodas skolotāja iepazīsies ar  planšetdatoru pielietojumu mācību procesā Portugālē. 

Vēstures un mākslas vēstures skolotāja plāno apgūt vēstures un mākslas apguves 

metodoloģiju, izmantojot modernās IKT tehnoloģijas Portugālē un Itālijā. Mūsdienīgs, 

kompetents pedagogs ar starptautisku pieredzi, svešvalodas un IKT zināšanām, ir skolas 

attīstības un pedagoģisko panākumu atslēga. Vispārizglītojošie priekšmeti profesionālajā 

skolā papildinātu un palīdzētu apgūt izvēlēto profesiju. Kursos apgūstamā metodoloģija 

palīdzēs veidot starppriekšmetu saikni, sadarbību starp apgūstamajiem profesionālajiem 

priekšmetiem un vispārizglītojošajiem priekšmetiem. Kursos apgūtā metodoloģija palīdzēs 

sasaistīt zināšanas ar praktisko pielietojumu, darbu muzejos, ar modernajām tehnoloģijām, 

planšetēm. Jaunu informācijas tehnoloģiju iepludināšana mācību procesā motivētu skolas 

audzēkņus ar lielāku atbildību un interesi apgūt dažādus mācību priekšmetus. Pedagogu 

pilnveide būtu priekšnosacījums skolas turpmākai attīstībai par Latgales Dizaina un mākslas 

profesionālās  izglītības kompetences centru (profesionālās izglītības kompetences centrs – 

PIKC).  

Projekta izmaksas: 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais 

finansējums - 6933.00 EUR (seši tūkstoši deviņi simti  trīsdesmit trīs eiro 00 centi); 

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 25% apmērā -1733.00 EUR (viens tūkstotis trīs 

simti trīsdesmit trīs eiro 00 centi), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites 

iesniegšanas 2018.gadā. 

Projekta aktivitātes: pedagogu tālākizglītības kursu apmeklējums ārzemēs, jauno mācību 

materiālu un metodoloģijas aprobācija skolā, uzstāšanās pieredze apmaiņas semināros un 

konferencēs Latgalē, atklātās stundas un informēšana par projekta gaitu masu informācijas 

līdzekļos, sadarbība ar Daugavpils pašvaldības iestādēm. 

Kontatpersona: J.Kudiņa, direktores vietniece izglītības jautājumos 

jolanta.kudina@gmail.com  skolas m.t. +37120217446 
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