Trapenes pamatskolas darbība starptautiskajā projektā Erasmus +
Projekta tēma „Share Play”
Projekta darbības laiks – 2014.gada 1.septembris – 2016.gada 31.augusts
Projekta dalībniekii:
1.Sistranda skole Norvēģijā – projekta koordinātskola
2.Specjalnu Osrodek Szkolno-Wychowczy w Sieradzu Polijā
3.Krootuse Pohikool Igaunijā
4.Scoala Gimnaziala”Zaharia Stancu” Rumānijā
5.Gumussu Ortaokulu Turcijā
6.Leonardo da Vinci Gesamtschule Huckelhoven Vācijā
7.Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nr.3 Portugālē
8.Trapenes pamatskola Latvijā
Projekta aktivitātes

2014./2015.mācību gads – projekta 1.gads
Starptautiskās projekta mobilitātes:
N.p.k. Mobilitātes veids

Norises vieta

1.

Starptautiskā sanāksme

Agrupamento de
Escolas de Rio Tinto
Nr.3 Portugālē

2.

Mācīšana/mācīšanās/mācību Trapenes pamatskola
aktivitātes
Latvijā
Starptautiskā sanāksme
Scoala
Gimnaziala”Zaharia
Stancu” Rumānijā

3.

Norises
laiks
10. – 14.11.
2014.

Dalībnieku
skaits
3

20. – 27.04.
2015.
28.05.02.06.
2015.

8 skolotāji,
Visi skolēni
3

Piezīmes

Projekta Erasmus + veiktās aktivitātes skolā 2014./2015.m.g.
1. Skolēnu, viņu vecāku un skolas darbinieku iepazīstināšana ar projekta darbību – 2014.g.
septembris

2. Darba grupas izveidošana – 2014.gada septembris
3. Komunikācijas uzsākšana starp dalībvalstīm (skolēniem un skolotājiem)– 2014.gada
septembris
4. Prezentācijas izveidošana par skolu un par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, apmaiņa
ar citiem partneriem – 2014.gada oktobris
5. Projekta mājas lapas izveidošana Facebook - oktobris
6. Informācijas apmaiņa izveidotajās grupās „Share Play” (skolotājiem) un „Share Play
Students” (skolēniem) Facebook – regulāri
7. Informācijas iesniegšana projekta mājas lapā – regulāri
8. Sagatavošanās projekta sanāksmei Portugālē – 2014.gada oktobris
9. Jaunu spēļu sagatavošana mācību procesam projekta nedēļas ietvaros skolā –10 – 14.
novembris
10. Starptautiskā mobilitāte Portugālē – 2014.gada 10. – 14.novembris
11. Aptauja skolēniem un skolotājiem „Ko tu zini par projekta dalībvalstīm?” – novembris
12. Biļetena sagatavošana par oktobri un novembri - novembris
13. Plakātu sagatavošana par dalībvalstīm – novembris
14. Plakātu sagatavošana par projekta darbību skolās - novembris
15. Projekta Erasmus + stūrīša iekārtošana – novembris
16. Ziemassvētku apsveikumu sagatavošana, izsūtīšana partneriem – decembris
17. Projekta logo konkurss skolā – decembris
18. Tradicionālo spēļu sagatavošana prezentācijai, apmaiņa starp projekta dalībniekiem –
decembris
19. Gatavošanās dalībnieku uzņemšanai sakarā ar aktivitāti mācīšana/mācīšanās, mācību
aktivitātes Trapenes pamatskolā – janvāris – aprīlis:
Rotaļu un spēļu sagatavošana prezentācijai
Regulāra komunikācija, informācijas nodošana
Spēļu materiālu, dāvanu, prezentācijas materiālu, izstāžu materiālu sagatavošana
Koncerta sagatavošana
Projekta sanāksmes norises izstrādāšana
20. Skype konference ar projekta dalībniekiem no Polijas skolas - februāris
21. Dalībnieku uzņemšana Trapenes pamatskolā sakarā ar aktivitāti mācīšana/mācīšanās,
mācību aktivitātes - 21. – 27.aprīlis
22. Aktivitātes mācīšana/mācīšanās/mācību aktivitātes analīze un izvērtējums – maijā.
23. Pirmā projekta gada darba izvērtējums, analīze, tālāko aktivitāšu un uzdevumu
precizēšana – maijā –jūnijā
24. Eseju konkurss „Human Rights” („Cilvēku tiesības”), labākā darba atlase - jūnijs

2015./2016.mācību gads – projekta 2.gads
Starptautiskās projekta mobilitātes
N.p.k. Mobilitātes veids
1.
Mācīšana/mācīšanās/mācību
aktivitātes
2.
Mācīšana/mācīšanās/mācību
aktivitātes
3.
Starptautiskā projekta
sanāksme
4.

Mācīšana/mācīšanās/mācību
aktivitātes

5.

Mācīšana/mācīšanās/mācību
aktivitātes

Norises vieta
Sistranda skole Norvēģijā
Krootuse Pohikool Igaunijā
Leonardo da Vinci
Gesamtschule
Huckelhoven Vācijā
Specjalnu Osrodek
Szkolno-Wychowczy w
Sieradzu Polijā
Gumussu Ortaokulu
Turcijā

Norises laiks
21. – 27.09.
2016.
9.-15.11. 2015.
2016.gada marts
( tiks precizēts)

Dalībnieki
3 skolotāji
5 skolēni
2 skolotāji
5 skolēni
2 skolotāji

2016.gada aprīlis
(tiks precizēts)

2-3 skolotāji
5 skolēni

2016.gada jūnijs
(tiks precizēts)

3 skolotāji
5 skolēni

Projekta Erasmus + plānotās aktivitātes 2015./2016. m.g.
1. Spēles pagātnē – prezentācijas sagatavošana starptautiskajām aktivitātēm
Norvēģijā- septembris
2. Skype sarunas ar Norvēģijas skolas skolēniem – 9.septembris
3. Biļetens ik pa 2 mēnešiem
4. Aptauja skolēniem un skolotājiem par projekta dalībvalstu tradīcijām, ģeogrāfiju,
personībām, sasniegumiem utt. - oktobris
5. Radošā darbnīca „Spēļu un rotaļlietu izgatavošana no lietotiem materiāliem” –
projekta aktivitāšu laikā Igaunijā 9.-15.novembris
6. Materiālu sagatavošana izstādei par savas tautas tradīcijām – līdz projekta
sanāksmei Igaunijā 9. – 15.novembris
7. Stāsti par kopīgo un atšķirīgo partneru valstu kultūras tradīcijās – projekta aktivitāšu
laikā Igaunijā 9.- 15.novembris
8. Plakātu veidošana un izstāde par savas valsts svētkiem un ievērojamām personībām
– decembris
9. Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumu veidošana, izsūtīšana projekta partneriem
– decembris
10. Sagatavošanās tradicionālajai sanāksmei Vācijā par tēmu „Spēļu nozīm, ietekme
mācību procesā un bērnu attīstībā”- ferbruāris-marts
11. Radošā darbnīca „Origami” – mācību aktivitāšu laikā Polijā – aprīlis
12. Galda spēļu turnīri aktivitāšu laikā Polijā – aprīlis
13. Aptauja skolēniem un skolotājiem par projekta dalībvalstu tradīcijām, ģeogrāfiju,
personībām, sasniegumiem utt. - maijs

Piezīmes

14. Sagatavošanās projekta noslēguma pasākumam Turcijā - prezentācijas, spēļu
turnīri,koncerts, gala produktu izstāde – maijs-jūnijs

Ieplānotie gala produkti
1.Mini vārdnīca no katras dalībvalsts
2.Īsfilmas par projekta 2 gadu darbību
3.Skolēnu sakomponētā dziesma par projekta tēmu
4.Buklets ar bērnu tradicionālajām spēlēm katrā dalībvalstī
5.Fotoalbums par 2 gadu projekta darbību

