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“Erasmus+” projekta “Telling New Life expierences” ietvaros piedalījāmies pirmajā 

mobilitātē Ankarā, kas sniedza būtiskus ieguvumus mūsu profesionālajai pilnveidei. 

Komandējuma laikā tika gūta plašāka izpratne par izglītības sistēmām ārvalstīs (Turcijā, 

Grieķijā, Itālijā, Bulgārijā), paplašināts metodisko zināšanu klāsts, gūtas jaunas ierosmes stāsta 

ietveršanai mācību procesā skolēnu daudzveidīgu kompetenču attīstībai. Pasākumu laikā tika 

prezentēta arī mūsu valsts, pilsēta, skola un izklāstīta mūsu pieredze ēnu teātra organizēšanā. 

Ankarā mūsu projekta partneris ir MEV Gokkusagi Ōzel Eģitim Ilkokulu, kurā mācās 

daudz skolēnu ar speciālām vajadzībām, tādējādi tajā tiek nodrošināta augsta līmeņa iekļaujoša 

izglītība. Skolas vide ir piemērota skolēniem ar kustību traucējumiem, un mācību process tiek 

organizēts ciešā sadarbībā ar vecākiem un medicīnisko personālu, lai nodrošinātu izglītojamo 

gan fizisko, gan garīgo attīstību. Izglītības iestādes apmeklējuma laikā novērojām augstu 

skolēnu toleranci savstarpējās attiecībās, kas izpaužas kā draudzīgums, pacietība un palīdzības 

sniegšana saviem skolasbiedriem. Iecietība, tolerance, cieņa pret atšķirīgo ir arī vienas no mūsu 

skolas vērtībām. 

Skolas apskates laikā apmeklējām kabinetu “Story Telling Room”, kas ir telpa grāmatu 

lasīšanai un daudzveidīgu stāstu iepazīšanai - gan skolēnu sacerētu, gan rakstnieku veidotu. 

Skolas pedagogi ir apgleznojuši kabineta sienas, uz tām atspoguļojot krāsainu fantāzijas 

pasauli. Tajā nav solu un krēslu, bet gan pufi un spilveni, tādējādi klasē ir brīva, radoša 

atmosfēra. Mūsu ieskatā šādas telpas iekārtošana stāstu kreatīvai iepazīšanai būtu vērtīga arī 

mūsu izglītības iestādē, kuru var daudzveidīgi izmantot mācību procesa organizēšanā, 

piemēram, stāstu sacerēšanai, lasīšanai, teātra izspēlei, animēšanai un animācijas filmu 

skatīšanai utt.  

Būtiska komandējuma sadaļa ir metodisko zināšanu un jaunu ideju gūšana mācību 

procesa dažādošanai. Piemēram, daloties pieredzē par stāstu nozīmi izglītībā, Turcijas kolēģi 

akcentēja gan literārā mantojuma iepazīšanu, gan skolēnu radošo darbību savu stāstu 

sacerēšanā. Nozīmīgas vērtības tika iepazītas aforismos, dziesmās, tādējādi kopumā izveidojot 

nelielu iestudējumu. Prezentētie stāsti, ko skolēni paši bija sacerējuši, bija veltīti viņu dzīvei un 

pieredzei, tajos savijot kopā gan domu un emociju pasauli, gan izpratni par darba uzbūvi, 

teikumveidi. Mūsuprāt, šādu stāstu sacerēšana ir arī kā psiholoģiska terapija, kuras laikā skolēni 



var izteikt savus pārdzīvojumus, tikt tiem pāri, atskatīties uz paveikto, lepoties ar to un saņemt 

iedrošinājumu tālāko mērķu sasniegšanai. Stāsta iekļaušana mācību procesā kā viens no 

veidiem personības izzināšanai un izaugsmei tiek veicināta arī Latvijas izglītības sistēmā. 

Itālijas izglītības iestāde Instituto Paritario “Virgo Carmeli” piedāvāja ideju valodu 

stundām, kur skolēni ir ne tikai stāsta sacerētāji, bet arī ilustratori. Radošās darbības rezultātā 

skolēni izveidoja neliela apjoma grāmatiņas, kas sniedza gandarījumu gan par rakstīšanas 

procesu, gan rezultātu. Skolēnu sacerēto stāstu saturā tika iekļautas tādas vērtības kā iecietība 

un cieņa pret atšķirīgo, kas ļauj secināt, ka stāstu sacerēšana mācību procesā savijas ar 

iekļaujošās izglītības vērtībām. Mūsuprāt, šāds paņēmiens, lai vecinātu skolēnu atvērtību un 

cieņu pret atšķirīgo, izmantojams arī Ventspils Centra sākumskolā. 

Bulgārijas izglītības iestāde School Patriarh Evtimiy prezentēja ideju, kuras pamatā ir 

viena no Bulgārijas leģendām. Skolēnu lasītprasmes pilnveidei pedagogi izstrādājuši 

daudzveidīgus uzdevumus, kas satur gan lasītā teksta izpratnes pārbaudi, gan skolēnu radošu 

darbību. Digitālās pratības pilnveidei skolēni leģendas saturu papildinājuši ar fotogrāfijām un 

attēliem no interneta resursiem. Bulgārijas pieredze sniedza ierosmes IT izmantošanai stāstu 

apguvē.  

Grieķijas izglītības iestāde Dimotiko sholeio the Salonikis piedāvāja ideju, kā viena 

pasaka izmantojama dažādās klašu grupās, tās saturu piemērojot dažāda vecumposma 

skolēniem. Jaunākajā sākumskolas posmā tika ilustrēti pasakas fragmenti, kopā skolēniem 

izveidojot grāmatu, vecākā sākumskolas posmā pasaka tika izmantota drāmas stundā, teatrāli 

izspēlējot pasakas epizodes, savukārt angļu valodas stundā pasakas teksts tika izmantots satura 

atstāstīšanas prasmes pilnveidei. Strādājot grupās, skolēni izveidoja tekstu no tā fragmentiem 

un mācījās to atstāstīt saviem vārdiem. Katrs skolēns bija atbildīgs par sava fragmenta 

atstāstīšanu, tādējādi tika organizēta pilnvērtīga skolēnu sadarbība, kurā bija jāiesaistās 

ikvienam skolēnam.  

Mūsu komanda prezentēja ideju par ēnu teātra veidošanu, kā laikā skolēni pilnveido 

dažādas zināšanas un prasmes vairākos mācību priekšmetos: valodā, drāmā, dabaszinībās, 

vizuālā mākslā. Tā kā skolēni teātri veido grupās, tiek pilnveidotas arī skolēnu sadarbības 

prasmes. Šī ideja tika ļoti pozitīvi novērtēta citu valstu kolēģu vidū, to atzīstot par interesantu, 

radošu un orientētu uz daudzveidīgu prasmju pilnveidi.   

Jāpiemin, ka katra valsts prezentēja arī savu valsti, pilsētu un skolu, tādējādi gūstot 

priekšstatu par izglītības sistēmu noteiktajā valstī. Sarunās ar citu valstu kolēģiem tika pārrunāta 

arī epidemioloģiskā situācija valstī un noteiktie risinājumi skolās slimības izplatības 

ierobežošanai. Jāsecina, ka epidemioloģiskie noteikumi citu valstu skolās ir līdzīgi: roku 

dezinfekcija, masku lietošana, skolēnu testēšana u.tml.   

Pasākums notika angļu valodā, savukārt saziņai ar citu valstu kolēģiem tika izmantota 

gan angļu, gan krievu valoda, tādējādi komandējuma laikā bija iespējams pilnveidot arī 

svešvalodu lietošanas prasmes. Mobilitātes ievaros tika gūts arī plašāks skatījums par Turcijas 

dabu, kultūru un tradīcijām. 

Apkopojot pasākumā gūto pieredzi, mūsuprāt, būtiskākie ir šādi ieguvumi: 

 gūts priekšstats par izglītības sistēmu Grieķijā, Itālijā, Bulgārijā un Turcijā, 

 gūtas idejas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai un skolas vērtību popularizēšanai, 

 paplašināts mācību procesā izmantojamo metožu un metodisko paņēmienu klāsts, ar 

kuru iepazīstināt arī pārējos kolēģus Ventspils Centra sākumskolā, 



 gūtas idejas daudzveidīgai stāsta iekļaušanai mācību procesā, lai sasniegtu dažādus 

mācību un audzināšanas mērķus,  

 iespēja prezentēt valsti, pilsētu un skolu, kā arī dalīties ar mūsu pieredzi kolēģiem no 

citām Eiropas valstīm. 

Š.g. 7.decembrī Ventspils Centra sākumskolā notika pedagogu kopsapulce, kā laikā arī 

tika izklāstīta Ankarā gūtā pieredze skolas pedagogiem. Tā rezultātā arī citiem skolas kolēģiem 

mācību procesa organizēšanā iespējams izmantot pasākumā gūtās atziņas un idejas. 

 

1. “Erasmus+” projekta “Telling New Life expierences” pirmās mobilitātes Ankarā 

dalībnieki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Turcijas skolas MEV Gokkusagi Ōzel Eģitim Ilkokulu telpas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  “Story Telling Room” 

 

4. Valstu darbu prezentēšana 

 

 



 

 

5. Prezentējot Centra sākumskolas skolēnu darbu Turcijas skolēniem 

 

 

 

 

 

 

 

 


