J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekta „Dzimuši, lai lasītu” (“Born to
Read”, Nr. 2017-1-LV01-KA219-035462_1 ) apraksts
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J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
No 2017.gada 1. septembra līdz 2020.gada 30. augustam (36 mēneši)
Noteiktie projekta mērķi ir: (1) īstenot ekstensīvās lasīšanas (EL) programmu, izstrādājot
motivējošus un inovatīvus didaktiskos materiālus, kas satur digitālos elements, un
pielietojot atbilstošas pedagoģiskās pieejas, lai popularizētu EL digitālajā laikmetā; (2)
veikt pētījumus par EL ieguvumiem EL programmas skolēniem vecumā no 6-14, lai
noskaidrotu, vai EL ir tikpat noderīga sākumskolas skolēniem kā vidusskolas skolēniem;
(3) dalīties ar labās prakses piemēriem partnerskolās; (4) veicināt aktīvu līdzdalību
Eiropas projektos skolēnu un mācībspēku vidū.
Partnerībā ar Spānijas, Itālijas, Ungārijas, Lietuvas un Bulgārijas izglītības iestādēm
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ir visas partnerības koordinators. Trīs
starpvalstu projektu sanāksmēs, kas notiks Latvijā, Lietuvā un Spānijā, dalībvalstu
projekta vadītāji un koordinatori precizēs praktiski veicamos uzdevumus un noslēgumā
izvērtēs rezultātus.
Mācību mobilitātēs Polijā, Bulgārijā, Itālijā, Ungārijā mobilitātes dalībnieki strādās pie
sākumskolas skolēnu veidoto stāstu ar dažādiem kultūras elementiem kolekcijas un
audiogrāmatas angļu valodā neredzīgiem bērniem, t.i. skolēniem ar īpašām izglītības
vajadzībām. Projektā tiks veicināta EL, izmantojot e-lasītājus, izstrādājot novatoriskus
didaktiskus materiālus, papildinot partnerskolu bibliotēkas krājumus ar grāmatām un egrāmatām angļu valodā, lai palielinātu lasīšanas motivāciju sākumskolas un pirmā līmeņa
pamatskolas skolēnu vidū. Projekta mācību mobilitātēs piedalīsies arī skolēni ar īpašām
vajadzībām.
Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas,
pilsētas, reģiona un valsts skolēniem un skolotājiem, rakstot publikācijas presē, TV,
internetā, organizējot un piedaloties atklātajos pasākumos. Projektā iegūtās prasmes un
iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību un Eiropas dimensijas pastiprināšanu Latvijas
izglītībā.
100% ES Erasmus+ programmas atbalsts:
-projekta kopējais finansējums – 32 595,00 EUR ( trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit pieci eiro 00 centi);
-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums (2017. gadam) 25% apmērā –8148,75 EUR
(astoņi tūkstoši simts četrdesmit astoņi eiro 75 eirocenti), kas tiks atgriezts pēc projekta
noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2020.gadā.
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas skolēni, skolotāji, vecāki. Projekta gaitā
paredzētas 7 mobilitātes (braucieni).
1.Starptautiskas sanāksmes projekta dalībvalstīs (Latvija, Spānijā, Lietuvā).
2. Mācību mobilitātes trīs projekta dalībvalstīs (Bulgārijā, Itālijā, Ungārijā).
3. Vienotas projekta platformas izveidošana eTwinning vidē un materiālu izvietošana
par EL darba metodēm un projekta aktivitātēm.
4. Projekta publicitātes pasākumi citu Daugavpils un Latvijas skolu un vietējās sabiedrības
informēšanai.
Kontaktinformācija: Anna Beļska, projekta koordinatore
Tālr.: +371 27026306, e-pasts: belska.anna@gmail.com

