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Brauciens uz Kipru Erasmus + projekta „Interactive media” ietvaros
No 15.06 – 21.06 seši Garkalnes MVV pedagogi (I. Kļaviņa, I. Muižniece, L. Rolanda,
K. Karnīte, A.Berga, G. Žukele) projekta „Interactive media” ietvaros devās uz Kipru, lai
apgūtu jaunas metodes darbam ar interaktīvajām tehnoloģijām un iespējām izmantot tās darbā
ar speciālās izglītības skolēniem. Šajā projektā vēl piedalījās pedagogi no Polijas un Austrijas.
Mācības notika Kipras trešajā lielākajā pilsētā Larnakā, bet darba gaitā apmeklējām arī
galvaspilsētas Nikosijas un Ayia Napas skolas. Uzsākot mācības, katras valsts pārstāvis
prezentēja savu skolu, iepazīstināja ar izglītības sistēmu valstī. Mācību centra BIOS vadītāja
Dr. Anna Kyritsi un lektore Efthymia Priki pastāstīja par iespaidīgo Kipras salas vēsturi un
pašreizējo situāciju.
Kursu laikā iepazinām Google Drive, Google Docs, Sheets un Slides iespējas veidot
mācību materiālus, prezentācijas kā arī piedāvājot to izmantošanu skolēniem izstrādājot savus
projektus.
Plašas diskusijas raisījās par QR codes pielietojumu mācību procesā, jo pārāk attīstīta
tehnoloģiju lietošana neattīsta domāšanas prasmes. Ļoti jāuzmanās no tehnoloģiju pārmērīgas
izmantošanas, neapzinoties mērķi, kādus uzlabojumus tas dos mācīšanās un domāšanas prasmju
attīstībā.
Grieķu lektore Lili Grammatika iepazīstināja ar pieredzi tehnoloģiju pielietošanā,
izstrādājot projektu darbus skolā. Šeit akcents tika likts uz kritiskās domāšanas prasmju
izmantošanu un katra skolēna individuālo atbildību par sasniegtajiem rezultātiem mācību gada
laikā.
Apmeklējot skolas, kuras darbības galvenais virziens ir imigrantu ieplūšana Kipras
izglītības sistēmā, varējām salīdzināt valstu dažādo pieeju, risinot skolēnu, kuriem ir mācīšanās
grūtības, integrāciju vispārējā izglītībā. Par savu pieredzi strādājot ar šādiem skolēniem stāstīja
angļu valodas skolotāja Elena Loizidou.

Pozitīvas atsauksmes no visiem projekta dalībniekiem guva mācību filmu veidotājs David
Hands, kurš demonstrēja un ļāva pašiem praktiski strādāt ar piedāvātajām programmām
animācijas izmantošanai bērnu radošās domāšanas attīstīšanai mācību procesā.
Kā kursu noslēguma eksāmens visiem dalībniekiem bija jāveido plaša prezentācija par
Kipru, izmantojot visas līdz šim kursos apgūtās tehnoloģijas un programmas. Visi dalībnieki ar
šo uzdevumu veiksmīgi tika galā, saņemot sertifikātus par kursu programmas apguvi.

