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KOMANDĒJUMA MĒRĶIS 

• mācību brauciens Erasmus+ mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam 

personālam (KA1) projekta „Globāla izglītība lauku vidē – zināšanu un 

pieredzes krājums”, proj.Nr.2018-1-LV01-KA101-046903, ietvaros. Pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšana, nodrošinot to dalību starptautiskā konferencē 

kā rezultātā tiks nodrošināta jaunas metodikas izveide globāli orientēta 

mācību procesa nodrošināšanai lauku vidē.  



KOMANDĒJUMA UZDEVUMI 

• starptautiska mācību pasākuma “Global Education in a Rural Environment - 

GERE ecoMEDIAeurope” (konference un skolotāju apmācība: Globālā 

izglītība lauku vidē) Islandē, no 13. – 20. oktobrim 2018.gadā apmeklēšana.  

• iegūt un apkopot informāciju par jaunām prasmēm, mācīšanās rīkiem, 

paņēmieniem un metodēm efektīva mācību procesa īstenošanai lauku vidē. 



KONFERENCES DALĪBVALSTIS 

• Islande 

• Austrija 

• Grieķija 

• Šveice 

• Latvija 

• USA 

 

• Vācija 

• UK 

• Slovēnija 

 



ÓLAFSFJÖRÐUR MENNTASKÓLINN Á TRÖLLASKAGA 



IEGUVUMI 
• Konference un  apmācības kursi nodrošināja iespēju gūt pieredzi par 

inovācijām IT jomā; izglītības sistēmu un iespējām ne tikai Islandē, bet arī 

ASV, Grieķijā, Austrijā, Slovēnijā, kā arī dalīties savā pieredzē par izglītības 

sistēmu Latvijā ceļā uz kompetenču izglītību. 

• Diskusijās, lekcijās un nodarbībās bija iespēja iepazīt tālmācības iespējas 

citās konferences dalībvalstīs un praktiski darboties ar robotu, kurš var 

nodrošināt cilvēka klātbūtni jebkurā pasākumā.  

 



ATZIŅAS, SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

• Motivācijas un domāšanas attīstības veicināšana joprojām ir māksla un 

prasmes atrast savu iekšējo spēku. IT laikmets mūs ierobežo un tai pašā laikā 

sniedz mums plašas iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas, lai paaugstinātu 

izglītības kvalitāti un meklētu kreatīvus risinājumus izglītības jomā! 

• Islandē, Vācijā, Grieķijā, Austrijā, Slovēnijā – projekta dalībvalstīs apzinās to, 

ka katrai problēmai ir jāmeklē kreatīvi un inovatīvi risinājumi, lai nodrošinātu 

izglītību katram cilvēkam neatkarīgi no dzīvesvietas, domāšanas līmeņa, 

sociālā stāvokļa un citiem faktoriem, kas apgrūtina izglītības iegūšanas 

iespējas. 

• Lai sasniegtu rezultātus, protams, ir jāizvērtē iespējas, riski un jāiegulda 

resursi skolu inventārā un profesionālos pedagogos.  
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