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Globalizētās pasaules kopējās problēmas ir saistītas ar klimata 
izmaiņām , dzeramā ūdens resursu samazināšanu  un  ilgtspējīgu 
enerģijas resursu trūkumu.

Projekta mērķis ir radīt izpratni par vidi  un to 
saglabāšanu, izmantojot otrreizējo pārstrādi.



Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strategic Partnerships)

Pieteikšanas gads : 2019

Projekta sākums: 01/10/2019

Projekta beigas: 30/09/2021

Projekta ilgums ( mēn .) : 24

Sadarbībā ar  Valsts izglītības attīstības aģentūru

Projekta koordinators: Svetlana Stepane , narinja25@inbox.lv
29525122



Dalībnieki:

Faik Sahenk ilkokulu Turkey ,DARICA/ Kocaeli

Primary private Company Greece, KOROPI 

Gorgija Pulevski The Republic of North Macedonia, Skopje

LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI Romania, Pascani

LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN PASCANI Romania, PASCANI



Horizontālas prioritātes :

Ilgtspējīgas investīcijas, izglītības un apmācības  kvalitātes 
Atbalsts indivīdiem pamatprasmju  apguvē un attīstīšanā

Skolas izglītības procesa prioritātes:

Pilnveidot  spējas organizēt mācību procesu

Tēmas:

Dabas zinātnes
Vide un klimata pārmaiņas
Enerģija un resursi



Mērķa grupa: 6-11 g.v. izglītojāmie un iestādes pedagogi

Tieša mērķa grupa :

Mēs esam plānojuši 5 LTT aktivitātes un 1 īstermiņa kopīgu 
darbinieku apmācību. Katra valsts  iekļaus 4 studentus vecumā no 7 
līdz 11 gadiem ar diviem skolotājiem. Kopā mācību mobilitātē  
piedalīsies vairāk nekā 15 studenti un 13 skolotāji.

Netieša mērķa grupa :
Visi izglītojamie  un pedagoģi ( skola un PII), ģimenes un sabiedrība 
kopumā.



Darbošanās projektā notiks pēc apstiprināta darbības plāna.

P1 (10-2019)  Projekta prezentācija, komandas veidošana, projekta 
stenda noformēšana
P2 (11-2019)Stenda noformēšana, sacensības –tīrāka klase, brošūra, 
informācija par dalībvalstīm, informācija vecākiem un bērniem, 
baterejas vākšana, publikācija Tween space un soc. tiklos.
C1 (12-2019) mobilitāte uz Grieķiju
P3 (12-2019) Prezentācija par C1, labas prakses piemēru prezentācija, 
ikmēneša konkurss –tīrāka klase, aptauja pēc mobilitātes, foto-video 
materiālu publikācijas



Mobilitātes:

2019 decembris Greece- 3 skolotāji 

2020 februāris Romania 2 skolotāji + 4 skolēni

maijs North Macedonia  2 skolotāji + 4 skolēni

oktobris Bulgaria 2 skolotāji + 4 skolēni

2021 februāris Turkey 2 skolotāji + 4 skolēni

maijs Latvia – uzņemsīm no katras valsts  2+4



Paldies par uzmanību!


