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PROJEKTA IDEJA
• Ir nepieciešams veicināt skolēnu svešvalodu prasmes, iemaņas, kā izteikt savas 

idejas, sadarboties ar vienaudžiem.

• Balstoties uz iepriekšējās sadarbības pieredzi eTwinning platformā, nepieciešams 

iegūto pieredzi izmantot, strādājot starptautiskās komandās, kopā piedaloties 

klātienes, nevis virtuālos semināros, iepazīstot citu kultūru un valodu pieredzi 

dabiskā vidē.

• Visas iesaistītās skolas vēlas, lai viņu skolotāji izmantotu saistošākus mācību 

līdzekļus, vairāk web 2.0, vairāk atgriezenisku nodarbību, tāpēc mūsu mērķi ir 

palielināt skolotāju skaitu, kuri izmanto IKT, palielināt angļu valodas zināšanu līmeni, 

pamatprasmju apguvi partnervalodās, lai skolēni kļūst sabiedriskāki, iecietīgāki, 

cieņpilni un atbildīgi.
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DALĪBNIEKI

• 4., 5., un 6. klašu skolēni

• pedagogi

• vecāki

• atbalsta personāls





PROJEKTA MĒRĶIS

•Veicināt skolēnu komunikācijas un jauno 

tehnoloģiju izmantošanas prasmes.



UZDEVUMI UN PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES
• Semināru organizēšana skolotājiem mobilitāšu laikā, lai viņi varētu pārbaudīt jaunus 

IKT rīkus un izlemt, kā tos var izmantot mācību procesā

• Apmācību organizēšana, skolēniem un skolotājiem strādājot komandās, 

sadarbojoties ar māksliniekiem, mūziķiem, televīzijas vadītājiem un žurnālistiem, 

radošas rakstīšanas sesijas, lingvistiskās darbnīcas

• Mūzikas programmas izveidošana un kompaktdiska ierakstīšana

• Filmu / reklāmu un ziņu pārraižu veidošana, izmantojot IT tehnoloģijas

• Mācību žurnālu veidošana (kā komiksi, īsfilmas u. tml. atkarībā no skolēnu izvēles)

• Dalība apmācības kursos eTwinning un School Education Gateway platformās

• Vecāku sapulču organizēšana, lai informētu un apkopotu priekšlikumus un idejas
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SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS

• Skolēni ieguvuši jaunas digitālās prasmes IKT izmantošanā, izveidojot 

savu Eiropas TV kanālu, CD / video, filmas un programmas, reklāmas;

• Pedagogi apmainījušies ar pieredzi par eTwinning un Eiropas skolu 

izglītības sistēmu (School Education Gateway) un Erasmus+;

• Skolas bibliotēkās būs pieejami projektā izstrādātie materiāli, lai tos var 

izmantot gan skolotāji, gan skolēni;

• Informācijas izplatīšanas pasākumos iesaistītas Latvijas pašvaldības, 

lai dalītos ar idejām un labo praksi ar citām skolām.



• Viens no skolēnu veidotiem projekta logo



UZ TIKŠANOS PROJEKTĀ!


