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Par mobilitāti Ventspilī (Latvijā) no 17.10.2022. līdz 21.10.2022. 

“Erasmus+” projekta “Jaunas dzīves pieredzes stāsti” ietvaros no 17.10.2022. līdz 

21.10.2022. tika organizēta ceturtā mobilitāte Ventspilī, Latvijā, kur bez septiņiem Ventspils 

Centra sākumskolas pedagogiem piedalījās arī sadarbības partneri: no Grieķijas, Bulgārijas un 

Turcijas no katras pieci pārstāvji, bet no Itālijas – četri. Mobilitātē iekļautās aktivitātes ļāva ne 

tikai iepazīt Latvijas izglītības sistēmu, projekta partnera izglītības iestādi Ventspils Centra 

sākumskola, bet arī rast jaunas idejas mācību procesa organizācijai, stāstus izmantojot kā avotu 

skolēnu kritiskās domāšanas pilnveidei, lasītprasmes attīstībai, tos integrējot arī teātra mākslas 

nodarbībās.  Tā kā mobilitātes apakštēma bija dārgumu meklēšana, izvēlējāmies to saistīt ar 

būtiskām valstu vērtībām un dalībnieku gūtās pieredzes “dārgumiem” mobilitātes laikā. 

Mobilitātē piedāvātā programma bija daudzveidīga, praksē balstīta un sniedza vērtīgas 

ierosmes viesiem, kas izmantojamas mācību procesa dažādošanai. Izrādot skolu, tās telpas un 

to iekārtojumu, pedagogi izklāstīja savu pieredzi dažādos mācību priekšmetos. To izzināt bija 

iespējams arī atklātajās stundās, kur tika piedāvāta iespēja arī uzdot jautājumus Ventspils 

Centra sākumskolas izglītojamajiem. Aicinot ārvalstu kolēģus mobilitātes noslēgumā sniegt 

atgriezenisko saiti un izvērtēt mobilitātes norisi, visi dalībnieki (100%) norādīja, ka organizētā 

mobilitāte ir pilnībā attaisnojusi izvirzītās ekspektācijas. 

Mobilitātes laikā tika nodrošināta iespēja piedalīties arī vairākās radošajās darbnīcās. 

Tajās ārzemju viesi guva jaunas idejas, kā radoši un interesanti, skolēniem sadarbojoties, 

mācību procesā iekļaut stāstu sacerēšanu, integrējot to mājturības un tehnoloģiju stundās, 

veidojot tēlus kokā vai rakstus uz auduma ar krāsām.  

Projektā “Jaunas dzīves pieredzes stāsti” dažādos mācību priekšmetos stāsts ir kā 

instruments dažādu skolēnu kompetenču attīstībai, un šajā mobilitātē katra dalībvalsts stāstu 

izmantoja, lai veicinātu skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstību. Sagatavotie 

mājasdarbi atklāja ļoti daudzveidīgu pieredzi.  Centra sākumskola prezentēja lugas “Sprīdītis” 

iestudējumu angļu valodā, kā arī rosināja dalībvalstu pārstāvjus katru dienu atzīmēt savas 

iegūtās “bagātības” Ventspilī un Latvijā, atzīmējot tās dārgumu kartē. Jau pirmajā dienā 
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dalībvalstu pārstāvju grupām tika dots uzdevums uz sagatavotajām vērtību lapiņām uzrakstīt 

galvenās vērtības, kas raksturotu viņu valsti. Vēlāk šīs lapiņas tika ietītas latvju rakstu jostas 

kamolā Centra sākumskolas organizētajā koncertā Pārventas bibliotēkā.   

Arī citas sadarbības partneru skolas no Itālijas, Bulgārijas, Turcijas un Grieķijas 

prezentēja savus mājas darbus par stāstu daudzveidīgu iekļaušanu mācību procesā, lai veicinātu 

skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstību. Tā kā mājas darbi bija jāveido par tēmu 

“Stāstu karte”, lai pievērstos katrā valstī nozīmīgam daiļdarbam, šoreiz projekta dalībvalstis 

atspoguļoja pieredzi, kas gūta, mācību procesā iesaistot katras valsts kultūrā būtisku darbu. 

Itālijas izglītības iestāde skolēnu lasītprasmes un kritiskās domāšanas veicināšanai bija 

izvēlējušies populāro pasaku par Pinokio, kas ir labi pazīstama ne tikai itāļu bērniem, bet arī 

plaši citviet pasaulē. Skolēni bija piedalījušies diskusijās, veidojuši literāro varoņu iekšējos 

monologus utt. Turki iepazīstināja ar leļļu ēnu teātri “Karagozs un Hacivats”, kas pirmoreiz 

spēlēts jau 14.gadsimtā. Ankaras skolas izglītojamie bija paši veidojuši ēnu teātri, gan 

izstrādājot lelles, gan veidojot ēnu teātri, gan ierunājot lomas. Grieķijas izglītības iestāde dalījās 

pieredzē tādas metodes izmantošanā kā “Pasaku salāti”, kur skolēni, ļaujoties iztēlei, veido 

pasakas, savienojot dažādu pasaku elementus.  Bulgārijas komanda doto tēmu bija aplūkojusi 

kā virtuālu ceļojumu, kur, atlasot populārus stāstus no visdažādākajām valstīm, bērni bija 

iepazinušies arī ar plašu ārvalstu mantojumu. Stāsti bija iztulkoti angļu valodā, tādējādi tagad 

pieejami dažādu valstu skolēniem. Jāsecina, ka sadarbības partneru atspoguļotās idejas atklāj 

daudzveidīgu pieredzi stāstu iekļaušanā mācību procesā un raisa jaunas atziņas, kā vēl bagātināt 

un dažādot mācību procesu, ko organizējam mūsu izglītojamiem.   

Projekta otrajā dienā sadarbības partneriem bija iespēja iepazīt Kuldīgas dabas ainavu 

un apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbību Kuldīgas “Dzīvajā muzejā”. Īpašu baudījumu 

ārvalstu viesi guva, piedaloties sklandraušu cepšanā Alsungā un iepazīstot UNESCO 

kultūrvēsturiskajā mantojumā iekļauto Suitu sievu dziedājumu. Sadarbības partneriem tika 

nodrošināta iespēja iepazīties arī ar modernajām mācību metodēm, apmeklējot zinātnes centru 

“VIZIUM”, piedaloties ekskursijā un zinātnes šovā. Iepazīstinot ar vēstures mantojumu, 

ārvalstu viesi apmeklēja Jaunpils pili, kur piedalījās muzejpedagoģijas nodarbībās par 

viduslaikiem. Lai veidotu ieskatu par agrokultūru, tika apmeklēta saimniecība Drubazas Sabilē. 

Noslēguma dienā tika nodrošināta iespēja apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbību Amatu mājā 

“Vecā skola”, kas parādīja agrāko laiku izglītības sistēmas nianses. Nodarbība nodrošināja 

iespēju “iekāpt” seno laiku skolēnu kurpēs, rakstot ar grifeli uz tāfeles un tupot uz ceļiem uz 

zirņiem, ja kaut kas nebija paveikts pareizi. Interesentiem tika nodrošināt iespēja apmeklēt arī 

speciālās izglītības telpas Atpūtas ielā. 

Mobilitāte bija organizēta pārdomāti, un tās laikā varēja gan smelties jaunas idejas 

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

tradīcijas. Tā kā pasākums notika angļu valodā, bija iespējams arī pilnveidot svešvalodu 

prasmes. Izvērtējot mobilitātes noslēgumā dalībnieku aizpildītās aptaujas, 100% respondentu 

atzīst, ka mobilitātē ietvertās aktivitātes ir bijušas interesantas un vērtīgas, piedāvātās 

kultūrvizītes – saistošas, un 86% respondentu uzskata, ka dalība projektā un mobilitātē ir 

paaugstinājusi skolotāju motivāciju turpmākajam darbam.  

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

 ļauts iepazīt Latvijas izglītības sistēmu, tai skaitā tās vēsturiskos aspektus (skolvadības 

principi, mācību darba organizācija),  

 gūtas ierosmes interesantām metodēm un metodiskajiem paņēmieniem, kā stāstu 

mācību procesā iekļaut kritiskās domāšanas attīstībai un skolēnu radošuma veicināšanai, 

kā arī dalīties ar savu pieredzi ārvalstu kolēģiem, organizējot viņiem atklātās stundas un 

radošās darbnīcas, 
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 iespēja praktiski izmēģināt dažādas idejas radošajās darbnīcās, lai labāk izprastu to 

īstenošanas gaitu, ieguvumus un iespējamās grūtības,   

 rastas idejas iestudējumu veidošanai literatūras, teātra mākslas un mūzikas stundu 

ietvaros, lai bagātinātu skolēnu mācīšanās pieredzi un īstenotu daudzveidīgus mērķus, 

 gūtas atziņas par iekļaujošās izglītības organizēšanu un atbalsta sniegšanu skolēniem, 

nodrošinot mācību procesa individualizāciju un diferenciāciju,  

 nodrošināta iespēja skolēniem pilnveidot un demonstrēt savu talantu, piedaloties teātra 

izrādē vai koncertā, 

 iepazīta Latvijas daba, kultūrvēsturiskās vērtības un daudzveidīgais, tai skaitā 

UNESCO, mantojums.  

Mobilitātes izskaņā tika plānota nākamā klātienes tikšanās, kas maija sākumā 

norisināsies Bulgārijā, Sofijā. Nākamās mobilitātes tēma vēl tiks precizēta kopējā tikšanās 

sanāksmē zoom platformā kopā ar projekta koordinatori, kura Ventspils mobilitātē nepiedalījās.  

Direktore             (*paraksts)                                                                        L.Pēce 
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