ZIŅU LAPA 4.numurs, Novembris 2021
Laipni lūdzam Upgrade 4. numurā. Šajā ziņu lapā sniegsim ieskatu par projekta aktivitāšu ieviešanas
rezultātiem, partneru otro tikšanos Norvēģijā, par dalību Erasmus Dienās 2021 un par tuvākajiem projekta
plāniem.
Projektā tika izmēģinātas 7 aktivitātes, kas attīsta mācīšanos sadarbībā, kuras sagatavoja projekta
skolotāji un kuras balstās uz Upgrade izveidoto metodiku. Aktivitātes tika ieviestas no 2021. gada
1. februāra līdz 31. maijam. Kopumā piedalījās vairāk kā 300 skolēni, 15 skolotāji no 4 Eiropas valstīm –
Itālijas, Norvēģijas, Spānijas un Latvijas. Vairāk kā 150 skolēni piedalījās starpvalstu aktivitātēs,
sadarbojoties ar citu valstu skolēniem. Aktivitātes īstenošanā skolēni un skolotāji izmantoja dažādus
novērtēšanas rīkus: pašnovērtējumu, grupu novērtējumu, skolotāja nepārtrauktu atgriezeniskā saites
sniegšanu, salīdzinošo vērtēšanu, individuālās atzīmes utt., kā arī jāpiemin, ka tika izmantota
MyDocumenta eportfolio platforma, lai novērtētu skolēnu iegūtās kompetences. Aktivitātes un Upgrade
metodika būs pieejamas e-rokasgrāmatā, kas tiek veidota kā mājas lapa un būs pieejama 2022. gada
janvārī.
Projekta partneru otrā sanāksme notika 2021. gada 14. un 15. oktobrī Askerā un Oslo (Norvēģija).
Sanāksmes mērķis bija dalīties un apvienot ieviešanas posma rezultātus un analizēt ieteikumus
intelektuālo rezultātu uzlabošanai.
Sanāksmē tika runāts par:
● Projekta rezultātu izplatīšanu (iespējamiem izplatīšanas pasākumiem, sociāliem mēdijiem);
● Intelektuālo rezultātu fināla formātu;
● Projekta kvalitātes kontroli;
● Budžetu un pielāgojumiem kalendārā;
● Projekta trešo partneru tikšanos;
● Projekta ilgtspējību.
Tikšanās laikā mums bija iespēja apmeklēt Janslokka
sākumskolu Askerā – tikties ar skolas direktori un pārrunāt
skolas vērtības, misiju un Norvēģijas izglītības sistēmu, kā arī
vērot mācību stundas. Ieskatieties video rullītī, kur gūsiet
ieskatu par mūsu tikšanos Norvēģijā: VIDEO skat. šeit.
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Upgrade komanda piedalījās Erasmus Dienās 2021 publicējot sociālajos tīklos brošūru ar projekta līdz
šim iegūtajiem rezultātiem, kā arī informējot sociālajos tīklos par partneru otro sanāksmi Norvēģijā.

Upgrade projekts ieiet finiša taisnē. Projekts beidzas 2021. gada 31. decembrī. Partneri veic pēdējos
projekta darbus – aktīvi darbojās pie aktivitāšu izmēģināšanas rezultātu apkopošanas, plāno izplatīšanas
pasākumus un arī gatavojās partneru trešajai un pēdējai partneru sanāksmei Brešā (Itālija).
Vēl ir paredzēta 5. ziņu lapa, kurā informēsim par projekta partneru trešo sanāksmi un pieejamiem
projekta materiāliem.
Projekta mājas lapā www.upgradeproject.eu var iepazīties ar visiem projekta īstenošanu saistītajiem
jaunumi #UPgradeErasmus un mūsu YouTube kanālā.
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