Uzaicinājums piedalīties projektā "Edukacja matematyczna poprzez sport “
(“Praktiskā matemātikas mācīšana caur sporta elementiem”)
No 01.10.2017 līdz 31.09.2019. mūsu skola piedalīsies projektā "Edukacja matematyczna
poprzez sport “ (“Praktiskā matemātikas mācīšana caur sporta elementiem”) Nr. 2017-PL0lKA2l9-038456_4 .
Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību
projekta galvenie mērķi:
 uzlabot skolēnu matemātikas kompetenci, pamatprasmes, mācot to caur sporta
elementiem, demonstrēt tās pielietojumu un saistību ar reālo dzīvi, paaugstināt
matemātikas un sporta skolotāju profesionālās kompetences;
 pilnveidot skolēnu komunikatīvās kompetences;
 popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Partnerībā ar Polijas, Spānijas un Slovākijas izglītības iestādēm tiks realizētas četras aktivitātes.
Kopumā projektā piedalīsies 60 skolēnu (15 dalībnieki no katras valsts). Katra skola realīzēs trīs
mobilitātes. Četrās starpvalstu projektu sanāksmēs, kas notiks visās dalībvalstīs, projekta vadītāji
un koordinatori precizēs praktiski veicamos uzdevumus un noslēgumā izvērtēs rezultātus.
Četri tematiskie moduļi ir iekļauti projekta programmā :
1)mērīšanas metodes, vienības un rīki sporta stundās dažādās valstīs, to vēsturiskais pārskats;
2)sporta sasniegumu prezentācijas – tabulu un diagrammu interpretācija, statistika un to analīze,
stratēģijas komandu sporta veidos, trenera loma;
3)sports un veselība, veselīga dzīvesveida popularizēšana pusaudžu vidū;
4)sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – mērīšanas metodes un viņu salīdzināšana, medicīnas
sasniegumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta noslēgumā tiks izstrādāta pedagoģisko inovāciju programma “Praktiskā matemātikas
mācīšana caur sporta elementiem”, veselīga dzīvesveida popularizēšanas programma, kā arī tiks
izveidots skolēnu blogs par matemātikas pielietošanu reālajā dzīvē.
Šī projekta ietvaros skolēni pilnveidos matemātikas un angļu valodas prasmes, tiks dažādots un
pilnveidots mācību saturs; novērotas labās prakses piemēri Eiropas skolās; mūsu skolā tiks
ieviestas pozitīvas, ilgtspējīgas pārmaiņas. Projekta ietvaros varēs uzzināt vairāk par Eiropas
valstu kultūrām un vērtībām un popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas un
Latgales skolotājiem semināros vai atklātajās stundās. Mūsu projektā iegūtās prasmes un
iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.
Aicinam iesaistīties projektā mūsu skolas 7.-9.klašu skolēnus. Visi ieinteresēti piedalīties
projektā, lūdzu, sazināties ar projekta koordinatori Anželu Volodko.
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