
Informācija par projektiem 

Nr. 
p. k. Projekta nosaukums Realizācijas 

laiks Sasniedzamais kvalitatīvais rezultāts Sasniedzamais kvantitatīvais rezultāts 

1.  Erasmus + KA1 projekts: 
„Jaunas zināšanas izglītības 
pārmaiņām” („Sustainability 
education – how can we save the 
planet Earth together?”) 
 

01.08.2020. 
– 
01.08.2021. 

Projekta nosaukums ietver divus plašus 
sasniedzamos kvalitātes rezultātus: 

• Jaunu zināšanu apguve 
• Metodes izglītībā ilgtspējīgai attīstībai 

 
Kvalitātes rezultāts ir projekta pedagogu apgūtā 
pieredze un jaunas zināšanas un prasmes, lai 
sagatavotu jaunus projektus un iesaistītu tajos 
gan skolēnus, gan plašāku sabiedrību. 
Kvalitātes rezultāts ir Madlienas vidusskolas 
iekļaušanās Eiropas izglītības vidē. 

Pedagogi, kuri piedalījās projektā, apmeklēja 
profesionālās pilnveides kursus Somijā vienas 
nedēļas garumā. 
Projekta dalībnieki sagatavoja plašu metodisko 
atziņu un pieredzes materiālu apkopojumu, kas 
tika izplatīts Erasmus Mobility Tool platformā un 
arī ievietots Madlienas vidusskolas mājas lapā. 
Par kvantitatīvu rādītāju var uzskatīt arī to, ka tika 
veidoti un realizēti vietējie projekti, kā arī skolu 
iesaistīja ENO starptautiskajā programmā un 
Global Schools Advocates programmā  

2.  Nordplus Junior 2021 projekts:  
“Kopīgas vērtības mūsu kultūras 
mantojumā un dabas 
daudzveidībā” 
(“Sharing values in our culture 
heritage and nature diversity”) 

01.08.2021. 
– 
01.08.2022. 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības 
kvalitāti, attīstīt radošumu un veicināt 
novatorisku pieeju mācīšanai un mācībām 
skolā. Projekts paplašinās izpratni par  
vērtībām kultūrā un dabā vietējā un globālā 
līmenī. Stiprināsies mobilitātes projekta 
aktivitātes izpratne par Baltijas dabu, kultūru un 
valodu, paplašinās zināšanas par vēsturi, dabas 
daudzveidību, nacionālo identitāti saistībā ar 
pārmaiņām globālajā pasaulē. Skolēniem būs 
iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes, 
sadarbojoties ar vienaudžiem no citām valstīm, 
uzzināt par citu valstu kultūru un tradīcijām, kā 
arī dos plašāku izpratni par pasauli un sevi 
pasaulē. 
Skolotāji stiprinās savas profesionālās prasmes, 
daloties pieredzē par dažādām mācību 
metodēm, mācību materiālu izstrādi u.c. 
Projekta rezultāti - jaunas zināšanas, materiāli 
izglītības procesam un idejas, ar kurām dalīties, 
iespaidi un pašapziņa, jauni draugi un partneri 
turpmākai sadarbībai projektu darbā. 
 

Projekts ir tikko sācies, jo tikai oktobrī notiks 
pirmā skolēnu apmaiņas vizīte. 
Sasniedzamais kvantitatīvais rezultāts: summēsies 
visu projekta dalībnieku padarītais izvirzīto 
mērķu sasniegšanā. 



3.  Erasmus+ KA1 - Personu 
mobilitāte mācību nolūkos, 
KA120 - Erasmus akreditācija 

01.03.2021. 
– 
31.12.2027. 

Erasmus K1 paredz kvalitatīvi uzlabot vairākas 
nozīmīgas izglītības procesa jomas. Tās ir: 
digitālās izglītības pilnveidošana, racionāla un 
produktīva sadarbība starp pedagogiem, STEM 
mācību priekšmetu jomas nozīmīguma 
palielināšana, daudzveidīgs atbalsts skolēniem, 
īpaši skolēniem ar speciālajām vajadzībās un no 
sociāla riska grupām, kā arī labas klases 
pārvaldības nostiprināšana.  Iespēja piedalīties 
Eiropas izglītības pasākumos ir motivācija 
turpināt profesionālo pilnveidi mūža garumā, 
palīdz labāk izprast izaicinājumus nemitīgi 
mainīgajā pasaulē gan pedagogiem, gan 
skolēniem. Tas veicina arī jauniešu izpratni par 
perspektīvām tālākizglītībā un veido attieksmes 
pret dzīves vērtībām gan lokālā, gan globālā 
kontekstā, tā stiprinot pamatu skolēnu 
pašrealizācijai pilsoniskajā, sociālajā un arī 
privātajā dzīvē. Pedagogu izglītošanās mērķis ir 
tā atdeve ikdienas izglītības darbā, kas veido 
skolēnus par atbildīgiem, mērķtiecīgiem un 
tālākizglītoties motivētiem pilsoņiem, pārvarēt 
neprognozējami mainīgās situācijas 
izaicinājumus. Pedagogu plašāks skatījums uz 
izglītību vispār, Eiropas dimensijas izpratne, 
elastīga komunikācija, tālredzīga un analīzē 
pamatota plānošana, digitālā izglītība, laba 
izglītības vides pārvaldība - tie visi ir mērķi, uz 
kuriem virzību iezīmē jau realizētais K1 
projekts, gan arī jaunais projekts, kura 
īstenošana sākusies tikai septembrī. 
 
 

Kvantitatīvais rezultāts būs plašāka Madlienas 
vidusskolas skolotāju iesaiste Erasmus plānotajās 
aktivitātēs un sasniegto mērķu analīze, 
popularizēšana un visvairāk to ieviešana ikdienas 
darbā ar skolēniem, sadarbībā ar kolēģiem. 
Arī skolēniem tiks dota iespēja iepazīt Eiropas 
valstu kultūrvidi, dabu, izglītības iespējas utt.  

 


