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Ļ.cien. Edīte Plamše
Pateicamies, ka Jūsu vadītā Liepājas A. Puškina 2. vidusskola iesaistījusies Jauniešu
integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, ko laika
posmā no 2017.gada novembra līdz 2020.gada martam īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC)
sadarbībā ar British Council Latvijas pārstāvniecību.
Jūsu skolas komanda jau pārliecinoši pārstāvējusi skolu un aktīvi iesaistījusies projekta
norisēs, tai skaitā trīs dienu kapacitātes celšanas seminārā Siguldā un metodiskajā seminārā
Rīgā, kurā stāstīja par skolā un kopienā veiktajiem darbiem.
Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām
daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un
kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un
globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību,
kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.
Turpmāk projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās norises:
-

Latvijas izzināšanas braucieni skolēniem un pedagogiem
vietējo kopienas norišu veidošana un īstenošana
skolu pieredzes apmaiņas vizītes
piedalīšanās 2019.gada sarunu festivālā „Lampa” Cēsīs
piedalīšanās četru dienu Vasaras skolā
projekta noslēguma konference
pieredzes apkopojuma veidošana un publiskošana
publicitātes nodrošināšana

Daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji turpinās pilnveidot kritiskās domāšanas,
medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu
apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo
mērķu sasniegšanai. Gūtā pieredze gan pedagogiem, gan skolēniem palīdz sagatavoties
mūsdienīgam mācību procesam kompetenču attīstībā balstītās pieejas ietvaros. Vairāk
informācijas par projektu http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/.
Lūdzam Jūs arī turpmāk nodrošināt pedagogu un skolēnu piedalīšanos projekta norisēs, kā arī
atbalstīt projekta ietvaros gūto zināšanu un pieredzes iestrādāšanu ikdienas mācību,
metodiskajā un audzināšanas darbā un sekmēt projekta publicitāti, izmantojot dažādus
informācijas kanālus.
Projekta komandas vārdā,

Iveta Vērse
IAC direktore

