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ALITUS DŽUKIAI SKOLA 

 

  
 

Skolas vīzija:  
Skola ir laba vieta kurā mācīties un augt.  Skola, kas tiecas uz katra skolnieka progresu 

inovatīvā un drošā vidē.  Tā ir izglītojamo kopiena, vadoša un atvērta, mūsdienīga un 
ar turpinošām tradīcijām. 

  
Skolas izglītības programmas: 

1) pirmsskolas izglītība 
2) pamatizglītība, 
3) sociālo iemaņu attīstība,  
4) neformāla izglītības programma. 

  
Skolā ir 617 audzēkņi vecumā no 6 līdz 16 gadiem, no kuriem 70 tiek apmācīti 

speciālajās un izglītības nodarbībās.  
  
Skolā ir 83 skolotāji, no kuriem 63 ir skolas skolotāji. Skolotāji spēj strādāt komandās: 

plānot, radīt un dalīties ar mērķiem un pieredzi komandās. Skolotāji pastāvīgi mācās un 
attīsta savas kompetences.  

 
Projektā tiks iesaistīti pieci skolotāji: sākumskolas skolotājs, dzimtās valodas 

(lietuviešu) skolotājs, angļu valodas skolotājs, bibliotekārs un direktora vietnieks 
izglītības darbā. 
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Skolotāji ir iepazinušies ar mūsdienīgām un inovatīvajām izglītības sfērām. Viņi spēj 

nodot savas priekšmeta zināšanas novatoriskā veidā, vienlaikus radot draudzīgu un 
drošu vidi. Viņi nemitīgi attīsta kontaktus, adaptē citu labo pieredzi un organizē 
seminārus vietējai sabiedrībai.  

  
Skola piedalās Earasmus+ un eTwining projektos. Skola ir aktīvs Izglītības un 

Zinātnes ministrijas un Izglītības attīstības centra projektu dalībnieks. 
  
Ir dažādas metodiskās padomes un grupas, kā arī skolā strādā Skolas padome. 
  
Skolas ēka un interjers rada mūsdienīgu, radošu izglītības telpu. 
  
Skolā ir skolas muzejs, datorizēta bibliotēka, telpas sportam un aerobikai, vieta 

radošām aktivitātēm. 
  
Skolā ir četras specializētas datorklases ar 69 datoriem un trīs četras datorizētas 

darba stacijas sākumskolas klasēs. 
  
Skolā ir 214 datori, bibliotēkā ir 7 datori. Skolotājiem ir 65 datorizētas darba stacijas. 

Mobilām mācībām ir 194 planšetes.  
 
Inovatīvas telpas ar skolotāju palīdzību mudina skolēnus mācīties atbilstoši viņu 

vajadzībām un iespējām un sasniegt dzīves mērķus. Skolotāji koncentrējas uz izglītības 
kvalitātes uzlabošanu, individuālo prasmju un vajadzību attīstību, globalizāciju un 
radošām un novatoriskām darba tirgus vajadzībām. 

 
Skolotāji ir motivēti izmantot aktīvu, novatorisku pieeju izglītībā, tāpēc klasē arvien 

lielāka uzmanība tiek pievērsta priekšmeta un vispārējo kompetenču attīstīšanai. Skola 
īsteno “Rīcības plānu mācīties mācīties”, lasīšanas stratēģiju metodiku - lasīšanas kartes, 
kas aptver skolotāju attīstību, skolēnu izglītību, formālo un neformālo izglītību un skolas 
bibliotēkas aktivitātes. Skolēni spēj izvirzīt savus izglītības mērķus, nodrošināt līdzekļus 
mērķu sasniegšanai, pašnovērtēt, pārdomāt savu mācīšanos, uzzināt par dažādām 
mācību stratēģijām un iemācīties tos pielietot. 

  
Viens no šī mācību gada galvenajiem mērķiem ir uzlabot vispārējo un priekšmetu 

specifisko kompetenču, jo īpaši mācību prasmju, attīstību klasē, kā arī uzraudzīt un 
analizēt individuālo progresu. Viena no izglītības metodēm - lasīšanas stratēģiju 
uzlabošana tika izvēlēta mērķtiecīgi. 

 
Skolotāju grupa piedalījās tālmācības seminārā par lasīšanas stratēģijām, lasīšanas 

karšu pielietošanu. Stundās 90% skolotāju izmanto lasīšanas kartes. Projekta dalībnieki 
ir lasīšanas stratēģiju ieviešanas līderi. Viņi palīdz citiem pedagogiem piemērot šo 
stratēģiju klasē saviem skolēniem. Skolas skolotāji strādā komandās, analizē situāciju, 
risina izglītības problēmas: konsultē, kā klasē izmantot lasīšanas kartes, uzlabo teksta 
izpratni un sadarbojas, izmantojot lasīšanas kartes. Jāatzīmē, ka lasīšanas karšu 
izmantošana stundās dažreiz ir ļoti ierobežota, jo tai nepieciešama sīkāka teksta analīze, 
aptverot vairāk aspektu, nekā ieteikts, strādājot ar kartēm. Bieži vien skolnieki neprot 
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lasīt tēmas, nesaprot jēgu un neidentificē saistītos priekšmetus. Izmantojot lasīšanas 
kartes, skolnieki iemācās lasīt un saprast tekstu un izvēlēties vispiemērotāko 
informāciju. Skolnieki spēj strādāt grupās un pāros, lai uzlabotu teksta izpratni un 
valodas kultūru. 

 
Skolnieki grupās (pa 2–4) ar četrām vai divām dažādām kartēm tiek mācīti 

sadarboties citu uzdevumu veikšanā. Skolnieki var izvēlēties lasīšanas stratēģijas, kas 
pielāgotas viņu individuālajām mācību vajadzībām un atbilstošajām darba metodēm 
(individuālais darbs, grupas darbs). Tiek pilnveidotas lasīšanas karšu darba metodes un 
tiek meklētas efektīvākas problēmu risināšanas metodes. Izmantojot dažādus 
pašnovērtēšanas rīkus, skolotāji izvērtē rezultātus. Skola sistemātiski nodrošina 
skolniekiem individuālu palīdzību. Katram skolotājam ir sava individuālā progresa un 
novērtēšanas sistēma ar kuru tiek iepazīstināti skolnieki. Tas nodrošina iespēju novērot 
katra skolnieka progresu.  

 
Partnerības projekta laikā mēs vēlamies dalīties pieredzē ar kolēģiem no Polijas, 

Latvijas un Lietuvas, uzzināt un nodot mūsu skolu pedagogiem pozitīvo pieredzi no 
partneriem no citām skolām. 

 

ES līdzfinansēti projekti, kas īstenoti pēdējos 3 gados 

Programma UE Izglītības apmaiņas atbalsta fonds 

Gads 2015-2017 

Projekta identifikācijas numurs 2013-1-ES1-COM06-71769 9 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums 
IES Nicolás Estévez Borges  
Icod de los Vinos, Tenerife  
Canary Islands Spain 

Programma UE Erasmus + 

Gads 2017 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-ES01-KA219-015859_6 IES 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Nicolás Estévez Borges 

Programma UE Erasmus + 

Gads 2017 

Projekta identifikācijas numurs 2015-1-FR01-KA202-015080 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Le GIP Formation Continue a Reims 
(France) 

Programma UE Erasmus + 

Gads 2016 

Projekta identifikācijas numurs Nr.2015-1-LT01-KA101-013198 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums Basic shool Dzukija 

Programma UE Erasmus + 

Gads 2017 

Projekta identifikācijas numurs Nr 2015-1-PL01-KA201-016644 
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Pretendenta / saņēmēja nosaukums Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych 

Programma UE Erasmus + 

Gads 2019 

Projekta identifikācijas numurs Nr.2017-1-ES-01-KA219-037972_2 

Pretendenta / saņēmēja nosaukums IES Nicolás Estévez Borges 

 


