Vārds, uzvārds

Natālija Zavaruhina

Nosūtošā skola/izglītības iestāde

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola/Liepājas Liedaga vidusskola

Mobilitātes valsts

Itālija

Mobilitātes veids

apmācību kurss “Multikulturālā mācīšana” un “Mācīšanās
nespēja” (Multicultural teaching and Learning disability)

Uzņemoša institūcija/organizācija

Associazione Artistica Culturale “A Rocca”
Via TCP Arcodaci N°48 – Barcellona Pozzo di Gotto – 98051
Messina – Sicily – Italy

Mobilitātes perioda ilgums/ datumi

5.08.19.-9.08.19. (4.08.19.-10.08.19.)

MOBILITĀTES PIEREDZES STĀSTS
2019.gada 5. – 9. augustā es piedalījos Erasmus+ projektā “Atbalsts Atbalstam!” Itālijā.
Šajā gadā man atkārtoti paveicās piedalīties Erasmus+ projektā. Reizēm man trūkst vārdi, lai
aprakstīt visas iespējas un pieredzi, kas tas deva mums un skolai. Projektu laikā tika paplašinātas
profesionālās zināšanas skolas mācību jomā un apgūtas praktiskās iemaņas un kompetences pārvaldīt
daudzveidību klasēs, atbalstīt visus audzēkņus ar individuāliem izglītības plāniem (angļu valodā Individual Education Plan IEP) atšķirīgu vajadzību nodrošināšanai. Zināšanu un pieredzes iegūšana,
skolas prakses ideju un izaicinājumu apmaiņa veicināja starptautisko sakaru veidošanu (Itālija, Latvija,
Polija, Bulgārija).
Apmācību realizēja Associazione Artistica Culturale “A Rocca”. Visu ar projektu saistītu
palīdzību sniedza organizācijas darbinieki, īpaši Linda Cristina, kuru diennakts laikā bija pieejama un
sniedza visu informāciju. Gribu atzīmēt lielisku apmācības un brīvo laika organizēšanu. Mums tika
dota iespēja ar profesionālo gidu iepazīties ar Sicilijas kultūru un tradīcijām (ēdiens, kultūra u.c.)
Apmācības laikā uzzinājām daudz jauna par individuālo izglītības plānu (IIP) jeb Individual
Education Plan (IEP) sagatavošanu un sastādīšanu. Mēs uzzinājām pat tās priekšrocībām un
efektivitātes nodrošināšanas nosacījumiem. Atzīmēju, ka IIP sastādīšana svarīgs ir personīgais
kontakts, nevis rakstiskā formā sniegtā informācija, un tas vienādi attiecas gan uz izglītojamajiem, gan
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viņu vecākiem. Skolotājs var izstrādāt savu pieeju, izmantojot izglītojamā individuālās prasmes un
pamatvajadzības. Tādējādi individuālam izglītības plānam jākļūst par praktisku darba dokumentu.
Viss apmācības process notika Barcellona Pozzo di Gotto pilsētā. Tas ir ļoti skaista pilsēta ar
savām tradīcijām un kultūru.
Pateicoties kursiem, es, ka atbalsta komandas vadītajā, atbalstīju un ieviesu vairākas izmaiņas,
kuri vērstas uz individuālo korektīvo darbību. Sākot ar 2019./2020.m.g. Atbalsta komanda pielietos
citu metodiku/pieeju, nosākot ne tikai vispārējus mērķus, bet arī sastādot Individuālus plānus nosāka
īstermiņa mērķus, kurus var redzēt un izmērīt.
Ieteiktu ikvienam, pilnveidot savas profesionālās zināšanas piedalīties projekta Erasmus+,
dalīties ar kolēģiem ar jaunām zināšanām un sniegt atbalstu un palīdzību bērniem, kas ir mums apkārt.
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