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Erasmus+ programmas Pamatdarbības KA2 projekta “Draudzība ir
dārgums”
NOLIKUMS

1. projekts “Draudzība ir dārgums” tiek realizēts Olaines 2. vidusskolā

saskaņā ar Līgumu Nr. 2020-1-RO01-KA229-080111_2 ar VIAA laikā no
2020.gada 1. oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.
2. Projekta mērķi: mērķis ir novērst vienaudžu uzmākšanos sākumskolas
skolēniem, mazināt dusmu un stresa problēmu, kas novērojama skolēnos, un
izveidot labas attiecības viens ar otru.
3. Projekta aktivitātes. Mobilitātes laikā aktivitāšu saturs ietver: dusmu
kontroli; stresa profilaktiskas darbības; apzinātības attstīšanas aktivitātes;
mediācijas apmācību; empātijas attīstība; aktivitātes brīvā dabā, lai atbalstītu
sadarbības darbu; bērnu jogas vingrinājumi; nodarbības klasē, lai izstrādātu
pozitīvu uzvedības attīstīšanu un stāstu rakstīšanas darbībām, kas attīsta
draudzības apziņu. Vietējais aktivitātes ietver: attieksmes veidošanu pret
bulingu, vecāku un skolas darbinieku informēšanu par bulingu, pētījumu
veikšana, lai stiprinātu labas attiecības starp skolēniem, scenāriju rakstīšana,
saukļu veidošana; vingrinājumus jāpielieto kopā ar ģimenēm, lai radītu
apzinātu izpratni.
4. Projekta realizāciju nodrošina Olaines 2. vidusskolas rīkojumā noteikta
darba grupa.

5. Projekta mobilitāšu dalībnieku atlases kritēriji (skolēni):

 aktīvas darbs projekta īstenošanā (iesaistīšanas projekta
aktivitātēs: prezentāciju gatavošana dalībai projekta
sanāksmēs, e-pasta kontaktu uzturēšana ar partnervalstu
angļu valodā, IT izmantošana, padalīšanas skolas
pasākumos),
 angļu valodas zināšana,
 piekrišana uzņemt ienākošus skolēnus.
 kam ir pašapkalpošanās prasmes,
 nav slimības,
 ir kopīgas darbības iezīmes, spēja labi izpausties.
6. Projekta mobilitāšu dalībnieku atlases kritēriji (skolotājas):
 piesaiste projekta aktivitātēm,
 angļu valodas zināšanas,
 lai varētu uzņemties atbildību par skolēniem, kas piedalās
aktivitātēs,
 var iesaistīties ar interneta drošību saistītajos pētījumos
skolā,
 aktīvi piedalās eTwinning projektos,
 piedalās profesionālās pilnveides darbos.
7. Dalībnieku pienākumi projekta sanāksmes laikā:
 aktīvi iesaistīties partneru piedāvātajā programmā;
 pēc brauciena iesniegt grāmatvedībā saturisko un
finansiālo atskaiti par piešķirto uzturēšanās līdzekļu
(naktsmītnes, ēdināšana, dienas nauda, vietējais transports)
izlietojumu.
8. Projekta rezultāti: pozitīvas uzvedības palielināšanās skolēnu vidū, fizisku,
verbālu un sociālu iebiedēšanas novēršana un kopīgas iebiedēšanas
novēršanas stratēģija attīstīšana projekta partneru skolās. Īstenojot projektu,
lielā mērā tiks novērsta vienaudžu iebiedēšana skolās un ilgtermiņā tiks
nodrošināta stratēģijas cīņai pret iebiedēšanu izstrāde.
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