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ZIŅU LAPA 5.numurs, Janvāris 2022 

 

Laipni lūdzam Upgrade 5. numurā. Šajā ziņu lapā sniegsim ieskatu par projektā izveidoto 

rokasgrāmatu, par partneru trešo un noslēdzošo tikšanos Itālijā un projekta izplatīšanas plāniem un 

ilgtspējīgumu.   

 

Projekta laikā tika radītas un aprobētas 7 mācību aktivitātes, kas attīsta sākumskolas skolēnu 

mācīšanos sadarbībā, kuras sagatavoja projektā iesaistīto skolu skolotāji un kuru pamatā  tika izmantota  

Upgrade projektā tapusī skolēnu sadarbības novērtēšanas metodika. Mācību aktivitāšu īstenošanā skolēni 

un skolotāji izmantoja dažādus novērtēšanas rīkus: pašnovērtējumu, grupu novērtējumu, skolotāja 

atgriezeniskās saites sniegšanu, salīdzinošo vērtēšanu, individuālās atzīmes utt., kā arī jāpiemin, ka tika 

izmantota MyDocumenta eportfolio platforma, lai novērtētu skolēnu iegūtās kompetences.  

Mēs esam priecīgi Jūs iepazīstināt ar UPGRADE rokasgrāmatu, kas ir izveidota kā mājas lapa: 

UPGRADE MĀJAS LAPA. Tā ietver daudz praktiskas informācijas skolotājiem un skolām, kā īstenot un 

novērtēt mācīšanos sadarbībā: padomi, video, projekta rezultāti utt. Aprobētās aktivitātes ir pieejamas 

visās projekta partnervalstu valodās: spāņu, katalāņu, itāļu, norvēģu un latviešu. Aktivitātes atradīsiet šeit: 

UPGRADE AKTIVITĀTES.  

 

   Projekta partneru trešā sanāksme notika 2021. gada 15. un 16. decembrī Brešā (Itālijā). Sanāksmes 

mērķis bija prezentēt projektā izveidoto e-rokasgrāmatu, informēt un vienoties par gala atskaites 

dokumentiem un pielāgojumiem budžetā, kā arī vienoties par projekta ilgtermiņa izplatīšanu. 

 

Projekta tikšanās norisinājās  NOVALIS Open 

School. Šī skola ir viena no projekta partneriem, 

kuras skolotāji izstrādāja aktivitātes un piedalījās 

to aprobēšanā. Bija iespēja tikties ar skolas 

direktori un skolotājiem, pārrunāt viņu skolas 

vērtēšanas metodes, principus, kā skolēni mācību 

procesa laikā tiek dalīti grupās, projekta 

ieguvumus, turpmāko sadarbību, kā arī iepazīties 

ar skolas telpām.  Sanāksme tika apvienota ar 

izplatīšanas pasākumu, lai dalītos ar projekta 

rezultātiem. Skolotāji, skolēni un vecāki dalījās ar 

savu pieredzi projektā. Decembrī arī citi partneri 

organizēja izplatīšanas pasākumus (Norvēģija, 

Latvija, Spānija) gan tiešsaistē, gan klātienē. 

http://www.mydocumenta.com/
https://sites.google.com/g.inn.no/upgrade/intro
https://drive.google.com/drive/folders/1-zcVt5fcrJ7bSlUe9-OLW7kTDxqpwlzJ
https://www.novalisopenschool.it/
https://www.novalisopenschool.it/
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Upgrade projekts ir noslēdzies, tas beidzās 2021. gada 

31. decembrī. Partneri pašlaik veic pēdējos projekta darbus – aktīvi 
darbojas pie atskaišu sagatavošanas un turpina rokasgrāmatas un 
eportfolio uzlabošanas, lai nodrošinātu projekta nepārtrauktību. Visi 
rezultāti tiks publicēti projekta tīmekļa vietnē, Erasmus+ rezultātu 
platformā un eTwinning platformā.  

  
Projekta mājas lapā www.upgradeproject.eu var iepazīties ar 

visiem ar projekta īstenošanu saistītajiem jaunumiem un materiāliem 
#UPgradeErasmus, kā arī mūsu Twitter kontā un YouTube kanālā.  

 
Tā kā šī ir mūsu pēdējā ziņu lapa, mēs Jums sakām 

uzredzēšanos un lielu paldies visiem, kas piedalījās projekta 
īstenošanā. Un, protams, paldies, ka lasījāt mūsu ziņu lapas. Uz 
tikšanos citos projektos!   

 
UPGRADE komanda 

 

http://www.upgradeproject.eu/
https://twitter.com/upgradeerasmus
https://www.youtube.com/channel/UCbvcPp89ucpwy02ZDWNOELQ/about

