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MOBILITĀTES PIEREDZES STĀSTS
2018. gadā no 19. līdz 23. novembrim kopā ar kolēģiem piedalījos Erasmus+ projektā “Atbalsts
Atbalstam!” Grieķijā. Izvelējamies tieši šo projektu, jo tas sekmē izaugsmes, nodarbinātības, sociālās
vienlīdzības īstenošanu un dod iespēju iegūt citu valstu pieredzi, risinot arī mums aktuālus jautājumus.
Izvērtējot iespēju piedalīties, nolēmu, ka šī pieredze pilnveidos mūsu profesionālās iemaņas,
nostiprinās organizatoriskās spējas, kā arī prasmi aizvien veiksmīgāk iesaistīties starptautiska līmeņa
projektos.
Mācības organizēja IDEC S.A. centrs, kas bija kā galvenais atbalsts visu projekta realizācijas
laiku. Visi centra darbinieki bija atvērti un empātiski, plānveidīgi sniedza nepieciešamo informāciju
par mācību norisi, kā arī palīdzēja risināt radušos problēmjautājumus. Regulāra komunikācija tika
nodrošināta ar e-pasta starpniecību gan pirms, gan arī pēc mācībām.
Mācību vadītāja/pedagogs ar aizrautību veiksmīgi ieinteresēja un iesaistīja aktivitātēs katru no
projekta dalībniekiem. Visas piedāvātās tēmas bija izvirzītai tēmai atbilstošas un saistošas, iekļaujot
praktiskos uzdevumus. Īpaši akcentēt vēlētos izvēlēto mācību metodi “Domā-Mainies-Dalies”. Pēc
mācībām izmantoju šo metodi ikdienas darbā, sarunājoties ar izglītojamiem par jebkuru tēmu atbilstoši
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katrai konkrētajai situācijai. Tāpat vērtīgi bija apgūt arī metodi “Taiping”, kas ir noderīga darbā ar
bērniem, kuriem ir grūtības savaldīt savas emocijas.
Ir iegūta gan vērtīga profesionālā pieredze, gan personīgā izaugsme projekta ietvaros
apmeklējot autistu skolu un piedaloties iepriekš minētajās mācībās. Regulārā komunikācija pēc
projekta ar citu valstu pedagogiem (Dānija, Grieķija, Serbija u.c.) sniedz iedvesmu un motivāciju
turpmākām darbam.
Mācības notika Piereju pilsētā, bet organizatori bija ieplānojuši arī socializēšanās/tīklošanās
pasākumus, kā ietvaros apmeklējam kultūrvēsturiskus objektus, nogaršojām tradicionālos ēdienus,
mācījāmies dejot tradicionālā dejas un dziedāt dziesmas. Tie bija ļoti iespaidīgi un neaizmirstami
pasākumi, ļaujot piedzīvot Grieķu kultūras tradīcijas un radot situācijas veidot profesionālos kontaktus
neformālā vidē.
Iegūto pieredzi viennozīmīgi vērtēju pozitīvi, jo tā bija iespēja iepazīties ar dažādām priekš
manis jaunām mācību stratēģijām un metodēm, kas palīdz atbalstīt izglītojamos ikdienas darbā. Pēc šī
brauciena vēl vairāk sapratu, cik svarīgi ir redzēt un pārrunāt klātienē konkrētās valsts pedagoģisko
darba pieredzi, kā arī jautājumus, kas saistīti ar dažādu specifisku atbalsta pasākumu realizēšanu.
Uzskatu, ka nekad nav par vēlu apgūt no jauna vai padziļināti kādu sev aktuālu tēmu, kā arī
pilnveidot valodu zināšanas. Ieteiktu ikvienam izmantot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas un
piedalīties projektos, jo tas sniedz gan praktisku pieredzi, gan jaunas idejas, tāpat arī vēlmi ļauties
jauniem izaicinājumiem un ticību saviem spēkiem, kā arī drošības sajūtu, ka ir daudz domubiedru
starptautiskā vidē profesionālajai pilnveidei.
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