“Erasmus +” stratēģiskajā partnerībā “Touch the Magic of Fairy Tales ” 2014-2017
No š.g. 21.05.-26.05. notika Erasmus+ projekta
“Touch

the

Magic

koordinatoru/projekta

of

Fairy

vadītāju

un

Tales”

pēdējā

partneru

skolu

direktoru tikšanās Bragā, Portugālē. Projekta tikšanās
piedalījās dalībnieki no Latvijas, Portugāles, Maltas,
Turcijas, Spānijas, Rumānijas, Polijas un Čehijas.
Tikšanas laikā tika izanalizēta projekta gaita. Priecē tas, ka gandrīz visi projekta dalībnieki
no visām valstīm atzīmējuši, ka projekts noritējis veiksmīgi, sadarbība bija produktīva, esam daudz
ieguvuši un iemācījušies viens no otra. Ir jaunas idejas, kuras katra skola cer ieviest vai mēģināt
ieviest savā skolā.
Tikšanās laikā apmeklējām un aktīvi darbojāmies organizētajās aktivitātēs.
Interesanti atzīmēt, ka Portugālē ir pieņemta šāda sistēma: 5 - 7 skolas tiek apvienotas kopā
ar vienotu administrāciju. Šādas apvienotās skolas dēvē par "Klasteriem". Skolotāji, pēc
nepieciešamības, var strādāt dažas stundas vairākās skolās. Ir gan bērnudārzi, gan pamatskolas, gan
vidusskolas. Mēs apmeklējām viena klastera 5 skolas: Escola Secundária D. Maria II (projekta
koordinējošā skola), Escola nº2 de Lamaçães (bērnudārzs un pamatskola), Escola de Sta Tecla un
Escola de Tenões. Ir vērts atzīmēt, ka visās skolās ir plaši prezentēti Eiropas simboli, dažādu valstu
karogi un raksturīgie materiāli (suvenīri, rokdarbi). Var redzēt, ka skolēniem veidojas vienotas
Eiropas sajūta, tolerance un izpratne par dažādību.
Lielu iespaidu uz mums atstāja “Casa do Professor” apmeklēšana, kas atrodas Bragas
centrā. Tā ir “Skolotāju māja” - vecākā Sociālās Solidaritātes Asociācija valstī (ap 11000 biedru),
kas izveidota 1979.g., drīz pēc diktatūras gāšanās 1974.g., lai atbalstītu visu izglītības līmeņu
skolotājus ne tikai skolas darba laikā, bet arī pensijā. Asociācija organizē sociālā rakstura
iniciatīvas, veicina zinātniskus, apmācības, kultūras un atpūtas pasākumus. Bet visinteresantākais –
pensijas vecumā skolotājiem tiek piedāvāta dzīvesvieta, kur viņi var

būt savu interešu loka

sabiedrībā, apmeklēt ārstus un frizieri, skaistumkopšanu un restorānu. Tas nebūt neatgādina mums
pierasto vecu cilvēku aprūpes iestādes. Skolotāju Mājas - vieta kur apvienojas skolotāji un viņu
ģimenes locekļi; telpa, kurā bijušie skolotāji jūtas cienījami, lolojami un laimīgi.
Viss, ko projekta dalībnieki izveidoja šī projekta ietvaros – video, prezentācijas, bildes un
citi

materiāli

–

tika

augšupielādēti

uz

TwinSpace

un

projekta

mājaslapā

https://touchthemagicoffairytales.wordpress.com.
Projekts tika realizēts ar 100% Eiropas Savienības Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalstu.
Skolas starptautisko projektu koordinatore Ināra Kļaviņa

