
 

 

 ZIŅU LAPA 2.numurs, Septembris 2020 
 
Laipni lūdzam UPGRADE 2. numurā. “Covid-19” pandēmija ir nopietnākais izaicinājums, ar kādu 

modernajai pasaulei ir nācies saskarties. Pēdējie mēneši ir bijis liels izaicinājums visiem projekta 

partneriem, īpaši skolām. Pašlaik izglītībā lielu lomu ieņem mācīšanās attālināti, un ir labi 

apzināties, neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem un grūtībām, ka UPGRADE projekts turpina 

savu uzsākto darbu. Protams, pandēmija ir ietekmējusi mūsu projekta darbību, bet kopumā darbs 

projektā nav apstājies. 

 

Partneri no Norvēģijas Center for 

Lifelong Learning of the Norway 

University of Applied Sciences 

(Lillehammere) ir izveidojuši 

metodoloģiju “Innovative assessment 

methodologies for cooperative 

learning at primary schools”, 

balstoties uz visu dalībvalstu izglītības 

aspektiem. Metodoloģija sniedz 

ieteikumus, kā saprast mācīšanos 

sadarbībā un kādiem aspektiem ir 

jāpievērš uzmanība, lai skolēnu 

novērtēšana būtu veiksmīga. 

Metodoloģija angļu valodā ir pieejama 

projekta mājas lapā un drīzumā tiks 

publicēta izmantošanai Google 

platformā. Pašlaik tā tiek tulkota visās 

partnervalstu valodās (spāņu, itāļu, 

norvēģu un latviešu valodās). 

Metodoloģija būs daļa no UPGRADE rokasgrāmatas sadaļām, kas tiks publicēta 2021. gadā.  

 

Novalis Open School (Breša, Itālija) un Escola GRAVI (Barselona, Spānija) skolu partneri šajā laikā 

ir izstrādājuši 10 mācību procesā īstenojamās aktivitātes, kas ir vērstas uz skolēnu sadarbību, 

piedāvājot vairākas skolēnu snieguma un sasniegumu novērtēšanas veidlapas/ formas, kas 

skaidrotas UPGRADE partneru izveidotajā metodoloģijā. Ir izstrādātas dažādas mācību sadarbības 

aktivitātes gan matemātikā, gan mūzikā. Mācību aktivitātes tiks īstenotas starp partnervalstu skolu 

skolēniem un tiks piedāvātas UPGRADE rokasgrāmatā.  

 

https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
https://www.novalisopenschool.it/
https://www.gravi.com/


 

 

 

Pandēmijas laikā Itālijas (Breša) un Spānijas (Barselona), pandēmijas visvairāk skartajās teritorijās, 

skolēni tikās pirmajā video konferencē, kurā iepazīstināja ar sevi, savu nodarbošanos, pastāstīja 

par savu ikdienu un par viņu attiecībām ar draugiem, bailēm un viņu gaidām par jauno mācību 

gadu (https://t.co/AYzh3Oo25U?amp=1).  

 

 

 

Pašlaik visu partnervalstu skolu komandas plāno, kad varētu tikt īstenotas aktivitātes rudens/ 

ziemas mēnešos. Aktivitātes ir plānotas 6 skolās 4 Eiropas Savienības valstīs. Protams, situācija ir 

ļoti neskaidra, bet mēs turpināsim darbu, lai iecerētais rezultāts tiktu sasniegts.  

 

Projekts UPGRADE plāno iesaistīties Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas 

notiks š.g. oktobrī. Turpmākā informācija sociālajos tīklos.   
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