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Izmaksas

Projekta kopējais budžets: EUR 21 980.00
tai skaitā RD projekta budžeta daļa: EUR 21 980.00
RD līdzfinansējums: EUR 0.00
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Finansējošās programmas nosaukums: Eiropas Savienības Izglītības, mācību,
jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2 Stratēģiskās partnerības

Budžeta
programmas
kods
Atslēgvārdi

Digitālās kompetences, internets, sociālie tīkli, drošība internetā, autortiesības,
riski internetā

Par projektu
atbildīgā iestāde

Izglītības, kultūras un sporta departaments / Mežciema pamatskola
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atbildīgā
persona

Spunde Ilze

Ārējā partnera
nosaukums

Colegio Nuestra Senora del Carmen, San Fernando (Cadiz), Spānija

Ārējā partnera
kontaktpersona

Eduardo José Ruiz García

Paredzamie
projekta datumi

01.09.2017 - 31.08.2019 (23 mēneši un 29 dienas)

Projekta
partneri

College Jules Lagneau, Metz, Francija
Agrupamento de Escolas de Resende, Portugāle
Zakladna skola Sturova Sastin Straze, Slovākija
Kobanyai Harmat Altalanos Iskola, Budapest, Ungārija

Mērķa grupa

Izglītojamie, pedagogi, ģimenes

Esošās
problēmas
apraksts

Mūsdienās digitālajām tehnoloģijām ir milzīga ietekme visās dzīves un darba
jomās, tās plaši izmanto uzņēmējdarbībā, izglītībā un kultūrā. Izglītības
iestādēm ir jānodrošina, lai izglītojamie prot pielietot digitālās prasmes, kas ir
būtiski skolēnu nākotnes profesijas izvēlē, kā arī darba vietu radīšanai,
inovācijām, konkurētspējai un ekonomikas izaugsmei. Pedagogiem ir
nepieciešams sekot līdzi jaunākajām metodēm un tehnoloģijām ITK priekšmetu
pasniegšanā. Nepieciešams samazināt paaudžu “digitālo plaisu” starp
pedagogiem un izglītojamiem skolās. Lai uzlabotu savu kvalifikāciju,
pedagogiem nepieciešams apmainīties ar pieredzi starp Eiropas skolām
attiecībā uz IKT izmantošanu un pielietošanu mācību procesā.

Projekta mērķi

Attīstīt pedagogu un izglītojamo digitālās kompetences, uzlabot interneta
lietošanas prasmes par tādiem jautājumiem kā drošība un autortiesības, kā arī
padarīt mūsdienīgākas skolu mācību programmas.

Projektā
plānotās
aktivitātes

- Mācību stundu tematiskā plānojuma izstrādāšana (angļu un dalībvalstu
valodās);
- Izglītojamo un viņu ģimeņu divu veidu aptaujas organizēšana par interneta
lietošanu, kā meklēt informāciju, par sociālajiem tīkliem, identitāti, interneta

riskiem;
- Instrukciju izstrādāšana un izplatīšana skolas apkārtnē, kā arī citu skolu
vecāku sapulcēs (sociālie tīkli, identitāte, digitālās pēdas, interneta riski);
- Video un īsfilmas uzņemšana (dizains, ieraksts) par riskiem internetā;
- Plakātu un projekta avīzes izgatavošana un izplatīšana;
- Digitālās viktorīnas par dalībvalstu kultūras jautājumiem sagatavošana;
- Personīgās mācību vides veidošana;
- Projekta noslēgumā konferences organizēšana par projekta rezultātiem.

Paredzamie
rezultāti

- Uzlabojušās pedagogu un izglītojamo digitālās prasmes, projektā iesaistīti 100
skolēni no 7. -9.klasei un 10 pedagogi;
- Partnervalstis apmainījušās ar labas prakses piemēriem attiecībā uz IKT
izmantošanu mācību procesā;
- Izstrādāts videomateriāls par riskiem internetā un izplatīts sociālajos tīklos;
- Izstrādātas un izplatītas instrukcijas par sociālo tīklu lietošanu un drošību
internetā;
- Izstrādāti mācību stundu plāni angļu un latviešu valodās;
- Pilnveidojušās izglītojamo un pedagogu svešvalodu prasmes;
- Projekta rezultāti pieejami Rīgas un Latvijas pedagogiem un skolēniem.
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RD Pilsētas attīstības programmas uzdevumi no 27.05.2014.
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