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“Erasmus+” projekta “Telling New Life expierences” ietvaros no 03.04.2022. līdz 

9.04.2022. piedalījāmies otrajā mobilitātē Veronā. Mobilitātes laikā tika gūta plašāka izpratne 

par izglītības sistēmām ārvalstīs (Itālijā, Turcijā, Grieķijā, Bulgārijā), kā arī būtiski paplašināts 

metodisko zināšanu klāsts par stāsta iekļaušanu mācību procesā skolēnu daudzveidīgu 

kompetenču attīstībai. Pasākumu laikā tika prezentēta arī mūsu pieredze – mājasdarbs “Stāstu 

kalendārs”, kur digitālā grāmatā tika apkopoti skolēnu sacerētie stāsti latviešu un angļu valodā. 

Veronā mūsu projekta partneris ir Instituto Paritario “Virgo Carmeli”, kas ir salīdzinoši 

neliela izglītības iestāde (tajā mācās nedaudz vairāk kā 100 skolēnu). Apmeklējot skolu, bija 

iespējams gan iepazīties ar mācību kabinetu iekārtojumu un tehnisko nodrošinājumu, gan 

piedalīties atklātajās stundās. Vairāku dienu laikā apmeklētas dabaszinību, datorikas, 

matemātikas, itāļu un angļu valodas stundas, tādējādi gūstot jaunas idejas mācību procesa 

dažādošanai. Visos mācību priekšmetos nepieciešamības gadījumā skolēni var piedalīties arī 

attālināti, ko nodrošina atbilstošs tehniskais aprīkojums, un pedagogs vienlaicīgi mācību saturu 

skaidro kā klātienē, tā attālināti.  

Mobilitātes pirmajā dienā pedagogi piedalījās arī radošajās darbnīcās, kur uz koka 

plāksnītēm tika atveidots projekta saturam atbilstošs saturs. Šīs darbnīcas ietvaros bija 

jāizmanto gravēšanas instruments, kas kokā iededzina burtus, simbolus. Šādas iekārtas nav 

novērotas mūsu izglītības iestādēs, taču mūsu ieskatā tām ir visai plašs, radošs pielietojums 

dizaina un tehnoloģiju stundās.  

Mūsu projekta ietvaros stāsts mācību procesā ir kā instruments dažādu skolēnu 

kompetenču attīstībai, un Veronas izglītības iestāde šoreiz stāstu iekļāva iestudējuma 

veidošanai angļu valodā. Tādējādi skolēni pilnveidoja ne tikai dažādas prasmes, ko veicina 

drāmas nodarbības, bet arī apguva noteikto saturu angļu valodā. Visiem projekta dalībniekiem 

bija iespējams smelties idejas arī par leļļu teātra veidošanu, ko demonstrēja profesionāli aktieri 

un kā saturs bija veltīts dažādu nozīmīgu vērtību izpratnei (taisnīgums, mērķtiecība, atbildība 

utt.). Atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam arī mūsu izglītības sistēmā drāma iekļauta kā 
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jauns mācību priekšmets, un komandējumā redzētais ļāva smelties ierosmes par dažādām 

drāmas formām un tās iekļaušanu citu mācību priekšmetu ietvaros.  

Arī citas sadarbības partneru skolas no Grieķijas, Bulgārijas, Turcijas prezentēja savus 

mājas darbus par stāstu daudzveidīgu iekļaušanu mācību procesā. Turcijas kolēģi bija 

balstījušies uz Ēzopa fabulu par zaķi un bruņurupuci. Skolēni, balstoties uz tekstu, bija veidojuši 

dialogus, izstrādājuši galvenos varoņus, tos izlokot origami, un tad veidojuši animācijas 

filmiņu. Bulgārijas izglītības iestāde School Patriarh Evtimiy turpināja pārējos dalībniekus 

iepazīstināt ar Bulgārijas leģendām, tās ilustrējot, tulkojot angļu valodā un ierunājot, kā arī 

pievērsās tēmai “Alfabēta vēsture”. Tēmas pilnvērtīgai atklāsmei tika pētīti dažādi aspekti – 

lingvistiskais, vēsturiskais u.c., iesaistot daudzveidīgus tekstus un tēmu caurvijot dažādos 

mācību priekšmetos.  Grieķijas izglītības iestāde Dimotiko sholeio the Salonikis piedāvāja divas 

idejas, kuru īstenošanai tika izmantotas Ēzopa fabulas. Pedagogi soli pa solim izklāstīja, kādi 

uzdevumi tika piedāvāti skolēniem un kāds gala rezultāts tika sasniegts. Pēc teksta lasīšanas 

skolēni veidoja varoņu raksturojumus, tekstu pārstrādāja dialogos, darināja maskas un iejutās 

galveno varoņu lomās, kā arī varoņus darināja no plastilīna, lai ar to palīdzību stāsta sižetu 

atspoguļotu animācijas filmiņā. Sadarbības partneru pieredze sniedza būtiskas ierosmes mācību 

priekšmetu savstarpējai integrēšanai, jo, lai pilnvērtīgi īstenotu izvirzītos mērķus, ar vienu 

tekstu darbs noritēja vairākos mācību priekšmetos: valodu stundās, vizuālajā mākslā, dizainā 

un tehnoloģijās, datorikā.   

Mūsu komanda prezentēja ideju par stāstu kalendāru, kur tika apkopoti skolēnu sacerēti 

stāsti par visiem gada mēnešiem. Skolēnu uzdevums bija sacerēt jaunrades darbu (stāstu, 

aprakstu, pasaku utt.), atspoguļojot konkrētā mēneša skaistumu. Tie ne tikai tika tulkoti angļu 

valodā, bet arī papildināti ar skolēnu ilustrācijām, aplikācijām utt. Skolēnu jaunrades darbi tika 

apkopoti digitālā grāmatā, kas pieejama šeit: 

 https://read.bookcreator.com/MDgtiYyp5ocPCzKg0PQaSzQRuiW2/HP9Ix7eWTl-

9NMnMVKN6_w 

 Jāpiemin, ka mūsu skolas pieredze tika atzinīgi novērtēta citu valstu kolēģu vidū. Tā ne 

tikai ļāva iepazīt mūsu skolēnu stāstītājtalantu, sniedza oriģinālu metodisko ideju, bet arī 

iepazīstināja ar mūsu valsts gadalaiku krāšņumu.   

Mobilitāte bija lieliski organizēta, un tās laikā varējām gan smelties jaunas idejas 

turpmākajām darbam, gan bagātināt savas zināšanas kultūrvēsturē, gan iepazīt Itālijas dabu un 

tradīcijas. Tā kā pasākums notika angļu valodā, savukārt saziņai ar citu valstu kolēģiem tika 

lietota gan angļu, gan krievu valoda, bija iespējams arī pilnveidot svešvalodu prasmes. 

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

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

 gūtas idejas iestudējumu veidošanai dažādās drāmas formās, ko mūsu izglītības iestādē 

būtu iespējams papildināt arī muzikāli, tādējādi nodrošinot to skolēnu talantu izkopšanu, 

kas padziļināti mācās mūziku,  

 paplašināts mācību procesā izmantojamo metožu un metodisko paņēmienu klāsts, kā 

stāstu mācību procesā iekļaut kā instrumentu dažādu mācību un audzināšanas mērķu 

īstenošanai, 

 gūtas idejas mācību priekšmetu savstarpējai integrācijai padziļināta mācību satura 

apgūšanai,  

 tika sniegta iespēja prezentēt skolu un dalīties ar mūsu pieredzi kolēģiem aiz mūsu valsts 

robežām, apliecinot savu profesionalitāti. 

https://read.bookcreator.com/MDgtiYyp5ocPCzKg0PQaSzQRuiW2/HP9Ix7eWTl-9NMnMVKN6_w
https://read.bookcreator.com/MDgtiYyp5ocPCzKg0PQaSzQRuiW2/HP9Ix7eWTl-9NMnMVKN6_w
https://read.bookcreator.com/MDgtiYyp5ocPCzKg0PQaSzQRuiW2/HP9Ix7eWTl-9NMnMVKN6_w
https://read.bookcreator.com/MDgtiYyp5ocPCzKg0PQaSzQRuiW2/HP9Ix7eWTl-9NMnMVKN6_w
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Š.g. aprīlī Ventspils Centra sākumskolā plānota arī pedagogu kopsapulce, kā laikā tiks 

izklāstīta Veronā gūtā pieredze skolas pedagogiem. Tāpat komandējuma laikā veidota 

“Mobilitātes dienasgrāmata” skolas profilā vietnē “Facebook”, kur var iepazīties gan ar 

pedagogu iespaidiem, gan fotogrāfijām. 
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