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MOBILITĀTES PIEREDZES STĀSTS
2019. gada 17.-21. jūnijā es piedalījos Erasmus+ projektā “Atbalsts Atbalstam!” Maltā.
Izvelējamies šo projektu, jo tas ir lieliska iespēja iegūt starpvalstisku pieredzi. Uzskatu, ka projekts
sekmē profesionālu izaugsmi un sociālās vienlīdzības īstenošanu. Pēc piedāvājumā piedalīties
Erasmus+ projekta, sapratu, ka šī pieredze pilnveidoja manas komunikācijas prasmes un palīdzēja
iegūt praktisku pieredzi, kuru var izmantot ikdienas darbā.
Ēnošanu organizēja Paragon Europe Ltd organizācija. Īpašu atzīmējamu atbalstu no šīs
organizācijas nesaņemam, bet organizācija “Hand in hand”, kur Paragon Europe Ltd organizācija
organizēja ēnošanu, bija kā galvenais atbalsts visu mobilitātes realizācijas laiku. Centra speciālisti un
Ms. Eleanor Demanuele bija atvērti un pretimnākoši, sniedza nepieciešamo informāciju par ikdienas
plāniem. Regulāra komunikācija tika nodrošināta ar e-pasta starpniecību un telefoniski.
Šīs nedēļas laikā mēs iejūtamies dalībnieku problēmas un sniedzama atbalsta nepieciešamību.
“Hand in hand” galvenais pedagoģiskā personāla uzdevums ir atrisināt problēmu, kas palīdzēs bērnam
veiksmīgi iekļauties skolā un mācīties ar visiem. Mēs novērojām nodarbības ar AST. Bērni ar autiskā
spektra traucējumiem (AST) runā, prot lasīt, bet, kā visi autisti, slikti socializējas. Visi obligāti
nodarbojas Mīkstajā rotaļu istabā, ieskaitot 2,5 gadīgos smagos autistus. Katram bērnam ir savs palīgs
(tutor).
Darbā ar šādiem bērniem, svarīgi, piemēram, lūgt, palūgt un neņemt bez atļaujas, atbildēt uz
jautājumiem, koncentrēties un nenovērsties no būtiskā. Tā nav skolu programma, lai gan 7-8 gadīgie
bērni nodarbībās arī lasa un raksta.
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Ēnošana notika Rabata pilsētā (Mdina). Katru dienu pēc centrā apmeklēšanas mums bija
iespēja iepazīties ar maltas kultūrvēsturisku mantojumu.
Šī viennozīmīgi ir ikdienas darbam nozīmīga pieredze un bija visu pūļu vērta. Pēc šī brauciena
sapratu, cik svarīgi ir atbalstīt īpašu bērnus un veidot tiem labvēlīgu vidi sociālo prasmju attīstīšanā.
Uzskatu, citu valstu pieredze iekļaujošā izglītībā deva man iespēju saprast un pielietot ikdienā
iegūtas zināšanas un pieredzi, kā arī pilnveidot valodu zināšanas.
Ieteiktu ikvienam, ja parādās iespēja pilnveidot savas profesionālas zināšanas Erasmus+
projekta ietvaros, izmanot vienreizējo iespēju, jo tas sniedz gan praktisku pieredzi, gan jaunas idejas.
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