
   

 

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1)  

“Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam ‘’ 

“Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni” . 

Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA101-077140 

Ādažu vidusskolas skolotāju vizīte Maltā  

 

                    Katru gadu ap 500 skolotāju no dažādām valstīm dodas uz Maltu, lai starptautiskajā 

izglītības institūtā (ETI – Executive Training Institute)  pilnveidotu pedagoģisko kompetenci. No 

15. līdz 26. augustam arī Ādažu vidusskolas mūzikas skolotāja Ramonai Tamanei un latviešu 

valodas un literatūras skolotājai Skaidrīte Skrinai bija lieliska iespēja piedalīties Erasmus + 

organizētajos 47,5 stundu tālākizglītības kursos Maltā.  

               Mācības notika multikulturālā un multilingvistiskā vidē, un tajās piedalījās kolēģi no 5 

valstīm- Polijas, Čehijas, Ungārijas un Slovākijas.  

        Šo 2 nedēļu intensīvā kursa mērķis bija pilnveidot skolotāju angļu valodas un komunikācijas 

kompetenci. Kursu pamatā bija praktiskās nodarbības, kuru laikā tika prakizēta diskusiju metode  

par aktuālo pasaulē, izmantojot prāta vētras, problēmu risināšanas u.c.metodes,  

         Nodarbību laikā skolotājiem bija iespēja diskutēt part tādām tēmām kā dalībvalstu izglītības 

sistēma, stereotipi, tolerance, brīvība, stresa vadība un citām  pasaulē aktuālām tēmām.  

     Strādājot multilingvālā vidē, skolotāji  ne tikai iesaistījās starpkultūru mācīšanās pieredzē un 

ideju apmaiņā, bet arī pilnveidoja personīgo un profesionālo kompetenci, ko veiksmīgi varēs 

izmantot gan mācību procesā Ādažu vidusskolā, gan tālākizglītības ieguvei angļu valodā.       

Globalizācijas un mainīgās situācijas dēļ  mūsdienīgam skolotājam jāspēj ātri un kvalitatīvi 

pielāgoties jaunajai situācijas,kuras viena no sastāvdaļām var būt arī mobilitāte. Jāpārzina vairākas 

valodas, lai spētu integrēt sabiedrībā dažādu  tautību pārstāvjus, kā arī jāizprot multikulturālas 

saiedrības vajadzības. 

 

        Paldies projekta koordinatorei Lindai Kalniņai, Ādažu vidusskolai un Ādažu novada domei 

par atbalstu.  



 

 

 

 

 

 

CLIL- 21.gadsimta ikdiena skolā 

Šogad no 22. - 26.augustam norisinājās  Content and Language 

Integrated Learning (mācību satura apgūšana ar svešvalodas 

palīdzību). Kursos piedalījās divas Ādažu vidusskolas 

pamatizglītības angļu valodas skolotājas- Anete Rābante 

un Lāsma Vaicekauska. 

Kursi notika ETI mācību centrā skaistajā un saulainajā Maltas 

pilsētā Sant Džuliāna. Kopā ar Francijas, Polijas un Čehijas 

skolotājām mācījāmies par valodas un citu mācību priekšmetu 

starpdisciplīnas nozīmību un tās izmantošanu mācību stundās.  

CLIL mērķis ir veidot līdzsvarotu mācību stundu, savstarpēji sadarbojoties skolēniem un 

skolotājam, izmantojot daudzveidīgus mācību materiālus, valodas prasmi un 5C - saturs, 

komunikācija, apziņa, kompetences, kultūra ( no angļu valodas “Content, communication, 

competences, culture”) 

Kursos pildījām uzdevumus un veidojām prezentācijas par mācīšanās satura veidošanu, izmantojot 

Blūma riteni, Hovarda „Dažādās inteliģences”, uzzinājām, kā tos varētu izmantot, lai veidotu 

daudzpusīgus atbalstošus materiālus. 


