2018. gads
















VISC/ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai" Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. Īstenošanas
laiks: 2017./2018. - 2018./2019. m. g.
VIAA/ESF
projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” Īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31.
decembris.
IKVD/ESF projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc
mācības un nepabeidz skolu.
VISC realizētajā projektā Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību
saturā”/Skola 2030 kā viena no 100 pilotskolām valstī, kuras piedalās šī projekta
aprobācijā.
ESF projekts “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Latvijas Kultūras ministrijas programmā „Latvijas skolas soma”
Preiļu 1.pamatskola iegūst statusu : “eTwinning skola”- eTwinning Eiropas
skolu sadarbības tīkls šogad uzsāka jaunu iniciatīvu –skolas, kurās darbojas aktīva
skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un
interneta drošību, varēja pieteikties “eTwinning Skola” statusam.Pirmajā iniciatīvas
gadā šādu statusu pēc rūpīgas atlases saņēma 24 Latvijas vispārējās, profesionālās un
interešu izglītības iestādes: http://etwinning.lv/24-izglitibas-iestadem-latvija-pieskiretwinning-skola-statusu/ un starp tām arī Preiļu 1. Pamatskola
Nordplus Junior 2018 starptautiskais projekts “Wonders in the country of
science” “Brīnumi zinātnes pasaulē”
e-Twinning projekts "Kustība PA " Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola sadarbībā ar
Preiļu 1.pamatskolu (projekta vadītājas Ineta Lielkalne, Laila Vibornā)
Labākais 2018.gada «eTwinning» sadarbības projekts nacionālo projektu kategorijā
ir Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas projekts «Kustība PA» (projekta vadītāja Ineta
Lielkalne), kas īstenots kopā ar Preiļu 1. pamatskolu (projekta vadītāja Laila
Vibornā).http://news.lv/Preilu-Novada-Vestis/2018/10/26/preilu-1-pamatskolalabakais-etwinning-sadarbibas-projekts
Skolas pedagogu dalība starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS, kas vāc
starptautiski salīdzināmus datus par mācību vidi un skolotāju darba apstākļiem skolās
visā pasaulē).
Preiļu 1. pamatskolas 9.; 8. klašu skolēnu dalība starptautiskajā skolēnu novērtēšanas
programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumā, kas izmantojot Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības ekspertu veidoto metodiku
novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 -gadīgo
skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem.

