
 
 

Erasmus + projekts “Like? Share!'' (tulkojumā - Patīk? Dalies!)  

 Cesvaines vidusskolas darba grupa sadarbībā ar Cesvaines novada domes 

Bērnu un jauniešu centra vadītāju izstrādāja Erasmus+ stratēģiskās partnerības 

projektu „Like? Share!” un konkursa rezultātā saņēma finansējumu, lai projektu 

īstenotu. Projekts ir starptautisks, šis projekts tiks īstenots divus gadus kopā ar Igaunijas 

Marjamaa ģimnāziju un Polijas Zespol szkol w Pietrzykowicach skolām.  Projektam 

izvēlējāmies tādas partnerskolas, kurās ir līdzīga sociālā vide, noskaidrojot, ka skolās 

risināmās problēmas un vajadzības ir līdzīgas. 

 Projekta mērķis ir apgūt un ieviest skolās jaunas, inovatīvas mācību metodes, 

paņēmienus un darba formas, kuras palīdzētu mazināt apkārtējās sociālās vides nelabvēlīgu 

ietekmi uz skolēnu savstarpējām attiecībām un mācību procesu, motivētu šos skolēnus 

mācībām un radītu viņos vēlmi uzrādīt labākus mācību rezultātus. Starptautisko mācīšanās 

aktivitāšu laikā katra skola iemācīs partneriem mācību procesā praktiski pielietojamu 

metodi, kura veiksmīgi šajā skolā tiek pielietota. Pamatā tiks apgūtas tādas metodes un 

prasmes, kuras paredzētas darbā ar skolēniem, kuru vecums ir no 12 līdz 16 gadiem. Tādā 

veidā partnerskolu skolotājiem tiks nodota labā pieredze mācību darbā ar skolēniem 

atbilstoši projekta mērķim. 

 Kopā ar skolēniem no veiksmīgas sociālās vides projektā paredzēts iesaistīt 

skolēnus no nelabvēlīgas apkārtējās vides, kā arī reemigrantu bērnus. Katrai 

iesaistītajai partnerskolai ir labās prakses piemēri darbā ar skolēniem no šādām mērķa 

grupām, taču ne vienmēr izdodas panākt viņu mācību rezultātu uzlabojumu. Skolotājiem ir 

nepieciešams paplašināt zināšanu, prasmju un metožu klāstu šajā jomā. Apmeklējot 

partnerskolu, skolotāji pārņems tās pieredzi un metodes atbilstoši projekta uzdevumiem, 

savukārt skolēni, darbojoties citas valsts skolotāju vadībā, papildinās savas zināšanas un 

izpratni par citas valsts mācību procesu, iegūs jaunu motivāciju mācīties, kā arī palīdzēs 

skolotājiem jaunu pedagoģisko prasmju apgūšanā. 

 Dalībai projektā no visām skolām tiks piesaistīti sociālo zinību skolotāji, skolas 

sociālie pedagogi, klašu audzinātāji, sporta skolotāji, vizuālās mākslas skolotāji, 

svešvalodu skolotāji, informātikas skolotāji, metodiķi, kuriem ir labi darba rezultāti un 

atbilstoša pieredze. Skolotāji iepazīsies un arī pārņems partneru labāko pieredzi sadarbībā 

ar skolas sociālo pedagogu, kā arī novada sociālo dienestu, bērnu tiesību aizsardzības 

speciālistu, jauniešu centru un pašvaldību. Tādējādi tiks risinātas taisnīguma, daudzveidības 

un iekļaušanas problēmas, kas veicinās Eiropas Savienības telpas attīstību. 

 Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības ir aktivitāte, kas sniedz sadarbības 

iespējas dažāda veida organizācijām, lai ieviestu inovatīvas metodes izglītībā un mācībās. 

Arī mūsu stratēģisko partnerību ietvaros īstenotais projekts paaugstinās izglītības kvalitāti, 

modernizēs organizācijas un veicinās sociālās inovācijas. 
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