
 

Tehnoloģiju pielietošana Horvātijā 

 

Daugavpils 13.vidusskola turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu 

„Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai”, kura mērķis – izmantojot Eiropas kolēģu zināšanas un 

pieredzi, pilnveidot skolas metodisko bāzi un internacionalizācijas darbību un veidot ilgtspējīga 

mācību procesa pamatus, kurš balstīts uz zināšanām un inovācijām. 

Jūnija beigās (no 22. līdz 30.) matemātikas skolotāja V.Jasinska piedalījās tālākizglītības 

kursos „USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM” (tehnoloģiju pielietošana klasē) Horvātijā 

Splitas mācību centrā „Maksima”. 

Kursu programmas ilgums bija sešas dienas. Pirmajā dienā notika iepazīšanās ar kursu 

dalībniekiem un pasniedzējiem (Ana Paradžik, Ana Mladina Puljak un Ana Drašković). Kursos 

piedalījās 24 dalībnieki no 9 valstīm (Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Spānijas, Portugāles, 

Grieķijas, Turcijas, Īrijas). Katrs dalībnieks īsi prezentēja sevi, savu skolu un valsti. Pēc tam mums 

gaidīja tradicionālais horvātu ēdiens – soparniks. 

 
Nākamajā dienā mēs diskutējām par skolēnu motivāciju un 21.gadsimta skolotājam 

nepieciešamajām prasmēm. Visi dalībnieki vienojās, ka ļoti svarīga ir digitālā kompetence. 

Kursu programma galvenokārt koncentrējās uz IT tehnoloģiju pielietošanu stundās, tāpēc 

parējās dienās man bija iespēja kļūt par profesionāli Kahoot, Khan Academy un citu rīku lietošanā. 

Es arī iemācījos, kā pielietot digitālos kvizus, jauktās mācības (flipped learning) un pielāgot savu 

mācāmo priekšmetu digitālajai ērai, nemainot tā būtību. 



 
Kursu programmā viena diena bija paredzēta Horvātijas vidusskolas apmeklēšanai. Mums 

bija iespēja apskatīt skolas telpas, uzzināt par horvātu izglītības sistēmu un dalīties pieredzē ar citiem 

dalībniekiem. 

 
Kursi notika vienā no pasaules skaistākajām plisētām Splitā. Tā ir otrā valsts lielākā pilsēta, 

kuras vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Šīs nedēļas laikā 

mēs gida pavadībā apskatījām pašu slavenāko pilsētas vietu Diokletiāna pili, ar prāmi devāmies uz  

Bračas salu, vienu no ievērojamākajām Horvātijā un apmeklējām senu pilsētu Trogiru. 

 
Šīs brauciens deva jaunas idejas un ierosmes darbam - kā strādā skolotāji citās ES valstīs, kā 

tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai 

sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem. Iegūtā pieredze turpmāk palīdzēs attīstīt pedagogu 

digitālo kompetenci dažādos mācību priekšmetos, mācību moduļos, kā arī neformālajā izglītībā 

dažādos vecumposmos. 



Pateicoties projektam, kursu laikā izdevās veicināt efektīvu praktisko iemaņu pilnveidošanu 

un tehnoloģiju jauninājumu apguvi, veicināt savu personīgo izaugsmi, izmantot iespēju nostiprināt un 

attīstīt svešvalodu prasmes, kā arī nodibināt kontaktus ar kolēģiem no dažādām valstīm. 

 
Pateicos par iespēju gūt jaunu pieredzi un iespaidus skolas direktorei A.Skutelei, projekta 

koordinatorei A.Guževai un angļu valodas skolotājai J.Maskaļovai. 

Daugavpils 13.vidusskolas projektu “Skola – pamats ilgtspējīgai attīstībai” (Līgums Nr.2018-1-

LV01-KA101-046839) līdzfinansē Eiropas Savienība. 

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā 

www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus +  

 

Informāciju sagatavoja  

Daugavpils 13.vidusskolas  

skolotāja V.Jasinska 

t.283510271 

vladajasinska@gmail.com 
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