
 

 
 
 
 
Projekta konteksts 
Kvalitatīvas iekļaujošas izglītības plaša izmantošana ir kļuvusi par svarīgu mērķi daudzās ES 
valstīs. Valstis ir pieņēmušas un pielāgojušas savas atbalsta programmas, pakalpojumus, lai 
uzlabotu iekļaujošās izglītības kvalitāti. Tāpat kā daudzās Eiropas valstīs, projekta iesaistīto 
valstu grupai ir nepieciešami kvalitatīvi atbalsta pasākumi. Starp šiem atbalsta 
pakalpojumiem iekļaujošajā izglītībā ir arī resursu telpas (RT) modelis, ko plaši izmanto 
skolās. Tomēr skolotājiem, kuri nestrādā speciālās izglītības jomā, taču kuri šajā jomā sniedz 
pakalpojumus, ir nepieciešams atbalsts visos līmeņos atbilstoši izglītojamo ar īpašām 
vajadzībām (IĪV) iespējām. Darbs projektā palīdzēs veikt vairākus uzlabojumus gan skolotāju 
darba atbalstam, gan programmu ieviešanā. 
 
UDL4U Projekts 
UDL4U projekta mērķis ir paaugstināt atbalsta pakalpojumu kvalitāti izglītībā, plānot 
darbības,  organizēt seminārus vajadzību un problēmu noteikšanai; mobilitāšu organizēšana, 
iepazīties ar partnervalstu ieguldījumiem projektā; izstrādāt aktivitātes atbilstoši standartam, 
ar kurām var noteikt RT modeļa kvalitāti; izstrādāt vispārējās izglītības skolotāju (VIS) 
apmācības programmu, kuras nosaukums ir 'Iesaisties', kura balstīta uz universālā mācību 
procesa (UDL) principiem; organizēt starptautisku konferenci. 
 
Projekta mērķi 
Mēs paredzam, ka skolotāju, kuri nodrošina RT modeli, profesionālā kvalifikācija tiks 
uzlabota, izmantojot izglītības un apmācības programmu, izmantojot projektu UDL4U. Visi 
skolotāji sniedzot atbalstošus izglītības pakalpojumus, apgūs jaunas metodes, paņēmienus 
un pieejas, lai nodrošinātu izglītību atbilstoši Eiropas standartiem bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Viņiem būs arī iespēja apgūt novatoriskas mācību metodes, piemēram, radošo 
drāmu, kā arī zinātniski pamatotus lietojumus, ko izmanto speciālās izglītības jomā. Apgūstot 
UDL principus, pedagogi iemācīsies piedāvāt efektīvas mācību iespējas visos līmeņos. Visi 
skolotāji sniedzot atbalstošus izglītības pakalpojumus, apgūs jaunas metodes, profesionālā 
kvalifikācija tiks uzlabota, izmantojot izglītības un apmācības programmu, izmantojot 
projektu UDL4U.  

 
Mērķa grupa 
Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolotāji, darbinieki, kuri RT (resursu telpās) 
strādā ar IĪV (izglītojamie ar īpašām vajadzībām). Viena no vissvarīgākajām projekta daļām ir 
vispārējās izglītības skolotāju profesionālā apmācība vairāku dienu garumā. Vadošais 
partneris no Francijas (Bastijā), kas ir līderis universālās apmācības jomā veiks apmācības gan 
mobilitātes apmaiņas braucienu ietvaros dažādās valstīs, gan kopīgi veicot uzdevumus 
attālināti. Kad šie skolotāji būs pabeiguši apmācības, viņi būs mentori vairāku simtu 
vispārējās izglītības skolotāju apmācībām savās  valstīs. Viņi būs atbildīgi, lai sagatavotu 
projekta moduli (grāmatu) un praktiskās apmācības grāmatu. 

 



Projekta rezultāti 
INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 1: 'Iesaisties' - apmācību modelis. Grāmata "IESAISTE 

PRAKTISKĀS IZGLĪTĪBAS MODULĪ" 

INTELEKTUĀLAIS REZULTĀTS 2: 'Iesaisties' - praktiskā rokasgrāmata. Grāmata "PRAKTISKĀS 

IZGLĪTĪBAS MODUĻA ROKASGRĀMATA" 
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