
 

 

1st NEWSLETTER, Aprīlis 2020 
 
Laipni lūdzam UPGRADE 1. numurā, kurā mēs vēlamies iepazīstināt jūs ar Erasmus+ 
projektu UPGRADE. Šajā izdevumā jūs iepazīstināsim ar iesaistītajām partneru 
organizācijām, ko mēs līdz šim esam paveikuši, pie kā mēs šobrīd strādājam un ko 
plānojam darīt turpmāk, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem visā pasaulē.  
 
Pēdējās desmitgadēs skolas piedzīvo dažādas pārmaiņas. Viens no izaicinājumiem - kā 
skolu padarīt tuvāku darba tirgus vajadzībām, attīstot skolēnos sadarbības un 
komunikācijas prasmes laikā, kad informāciju tehnoloģijas gūst pārsvaru. Viena no 
veiksmīgām metodēm ir kooperatīvā mācīšanās jeb mācīšanās sadarbībā, kas attīsta šādas 
kompetences: problēmu risināšana, ideju un informācijas komunicēšana, plānošana un 
organizēšana. Diemžēl skolotājiem mācīšanos sadarbībā ir ļoti sarežģīti novērtēt. 
Novērtēšana bieži tiek saprasta kā katra indivīda vērtējums, nevis grupas kopumā. Tāpēc 
UPGRADE projekts izstrādās un izmēģinās informācijas tehnoloģijās balstītu inovatīvu 
metodiku, lai novērtētu skolēnu mācīšanos sadarbojoties.  
 
UPGRADE apvienos dažādas savstarpēji saistītas vērtēšanas metodes/pieejas (skolotāju 
vērtēšana, skolēna pašnovērtēšana, salīdzinošā vērtēšana, grupu novērtēšana), 
izmantojot IKT, lai sniegtu skolotājiem rīkus skolēnu pašvadītas mācīšānās pārraudzīšanai 
un novērtēšanai. Projekta laikā izstrādāto un piedāvāto metodiku un rīkus kopumā 
izmēģinās 6 sākumskolas Spānijā, Latvijā, Norvēģijā un Itālijā. Iegūtie rezultāti un 
secinājumi tiks publicēti projekta UPGRADE rokasgrāmatā. 
 
Paredzamie rezultāti: 

• Skolotāji saņems metožu kopumu sadarbības novērtēšanai mācību procesā, 
izmantojot inovatīvu metodoloģiju un e-portfolio. 

• Spānijas, Norvēģijas, Itālijas un Latvijas skolēni, sadarbojoties savā starpā, sniegs 
viens otram atgriezenisko saiti par dažādām mācību aktivitātēm, vienlaikus 
praktizējot svešvalodas zināšanas, attīstot komunikācijas un digitālās prasmes. Un, 
galvenais, mēs ceram, ka UPGRADE liks skolotājiem un skolēniem justies 
motivētākiem, savstarpēji saistītiem! 

 



 

 

The UPGRADE partneri 
Spain  
My Documenta 
Vadošais projekta UPGRADE partneris 
ir inovatīvs spāņu uzņēmums, kas 
koncentrējas uz IKT un izglītības kultūru. 
Uzņēmums attīsta un izstrādā IKT 
risinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem, 
organizācijām un uzņēmumiem būt 
konkurētspējīgākiem, izmantojot viņu 
radošumu, sociālo un kultūras izcelsmi. 

Norway  
Inland Norway University of Applied 
Sciences 
ir izglītības iestāde, kas papildus vairākām 
skolotāju izglītības un tālākizglītības 
programmām piedāvā 35 viena gada studiju 
programmas, 52 bakalaura programmas, 31 
maģistra programmu un 4 doktorantūras 
programmas. 

Spain  
Escola GRAVI SCCL 
ir kooperatīvā skola, kas atrodas Barselonā ar 
vairāk nekā 50 gadu pieredzi, kurā mācās 700 
skolēni, vecumā no 3-18 gadiem. Tās 
mācīšanas metodikas pamatā ir sadarbība un 
kooperatīvā mācīšanās, kur skolēns 
galvenokārt ir šī mācību procesa centrā. 

Latvia  
Education and Information Services of 
Riga City 
ir izglītības atbalsta iestāde, kas vada un 
organizē Rīgas pedagogu profesionālo 
pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, 
projektus un pieaugušo neformālo izglītību 
Rīgas iedzīvotājiem. 

Italy  
Novalis Open School 
ir Montesori skola, kas izmanto atvērtas un 
brīvas metodes mācību procesā, balstoties uz 
mūsdienu izglītības vajadzībām. 
 

Projekta partnerus atbalstīs asociētās skolas Norvēģijā (Moena pamatskola) un Latvijā (Rīgas 
Angļu ģimnāzija un Rīgas 69. vidusskola). 

http://www.mydocumenta.com/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
https://www.gravi.com/
https://riimc.lv/en/about-us
https://riimc.lv/en/about-us
https://www.novalisopenschool.it/
https://www.rag.lv/
https://www.rag.lv/
http://r69vsk.lv/


 

 

 

Kick-off sanāksme saulainajā 
Barselonā 

 

 



 

 

 

 

Projekta UPGRADE partneru pirmā sanāksme notika 2020. gada 6. un 7. februārī vadošo 
partneru MyDocumenta birojā Barselonā, Spānijā. Sanāksmē piedalījās visi projekta 
partneri. Sanāksme bija īpaši nozīmīga, tā bija ne tikai iespēja tikties klātienē ar visiem 
projekta partneriem, bet arī iespēja vienoties par projekta darba plānu, veicamajiem 
uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.  

Sanāksmes laikā visi partneri prezentēja savas organizācijas, komandas un savu lomu 
projektā. Vadošā organizācija MyDocumenta sniedza ieskatu par UPGRADE projekta 
mērķiem, struktūru un laika plānu un iepazīstināja partnerus ar pašreizējo demo versiju 
“MyDocumenta eportfolio”.  

Partneri no Norvēģijas Center for Lifelong Learning of the Norway University of Applied 
Sciences (Lillehammere) prezentēja iespējamo UPGRADE metodoloģiju, iepazīstināja ar 
kooperatīvās un mācīšanās sadarbībā jēdzieniem, izpratni, ieviešanas iespējām mācību 
procesā, skolēnu iesaistīšanu. 

Novalis open School (Breša, Itālija) un Escola GRAVI (Barselona, Spānija) skolu partneri 
diskutēja un vienojās par pamata noteikumiem, plānojot un piedāvājot mācību aktivitātes/ 
stundu plānus, kas tiks aprobēti skolās, lai novērtētu izstrādātās vērtēšanas 
metodes/pieejas un IKT rīkus sadarbības vērtēšanai mācību procesā. Latvijas komanda, 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs, prezentēja plānu, kā projekta rezultāti 
tiks izplatīti.   

Šobrīd ārkārtējās situācijas “Covid-19” dēļ ir slēgtas visas skolas un universitātes, taču, 
neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, projekta UPGRADE komanda turpina iesākto 
darbu. Ir izveidota un pieejama projekta mājas lapa http://upgradeproject.eu, kur tiek 
publicēti visi ar projekta īstenošanu saistītie jaunumi, ir izstrādāts projekta rezultātu 
izplatīšanas plāns, kā arī turpinām darbu pie vērtēšanas metodoloģijas izstrādes, kas būs 
piemērota visu projekta dalībvalstu skolām un skolotājiem.    

 

UPGRADE komanda 
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