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Projekta mērķi: 
- veicināt skolēnu izpratni par mediju un žurnālistikas lomu sabiedrībā; 
- veicināt starptautisko sadarbību un prasmju attīstību svešvalodu un IT jomā; 
- veicināt skolēnu izpratni par Eiropas kultūrām un valstu tradīcijām, darbojoties starptautiskās grupās; 
- attīstīt sadarbības prasmes un problēmsituāciju risināšanu svešvalodā; 
-attīstīt prasmes veidot filmas, intervijas, darboties dažādās vidēs ar dažādu tautību partneriem. 

 
 

Projekta sagaidāmie rezultāti: 
- Mājaslapas izveide; 
- Facebook.com publiskās vietnes izveide; 
- Mācību stundu plānu izveide par tēmu mediji; 
- Starptautiskas konferences organizēšana; 
- Bukleti ar skolēnu veidotām intervijām un mācību materiāliem’ 
- Videofilma “ Sofija manam acīm”- interaktīvs mācību materiāls. 

 
 

Projekta kontaktpersona: Linda Kalniņa, 
e-pasts: lindakalnina@hotmail.com, 
tālr. +371 26430048 
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Pirmdien, 5. decembrī, Ādažu vidusskolā ieradās ārzemju viesi no Rumānijas, Čehijas, 

Polijas, Turcijas un Bulgārijas ERASMUS+ projekta „Hands on media literacy” ietvaros. 

13 dažādu skolu pārstāvji ieradušies Latvijā, lai pārrunātu un izplānotu nākamos 

notikumus un to plānoto laiku, kā arī nedaudz pastāstīt par savu valsti. Viesus laipni 

sagaidīja Linda Kalniņa, angļu valodas skolotāja, kas kopā ar skolēnu un skolotāju 

palīdzību iepazīstināja viņus ar skolas vēsturi, nākotnes plāniem un patreizējo situāciju. 

Vēlāk projekta dalībnieki devās nelielā ekskursijā uz siera fabriku "Soira", kur baudīja 

dažādu veidu sierus un klausījās par to, kā tas tiek ražots. 

Otrdien viesi kopā ar L. Kalniņu turpināja savas iesāktās diskusijas un projekta 

noorganizēšanu, taču viņiem bija iespēja apskatīties, kā mūsu mācību iestāde pasniedz 

latviešu un angļu valodu, kā arī matemātiku. Pēc darba pie projekta aktivitātēm dalībnieki 

devās uz Rīgu. Tur viņi apskatīja galvenos un pazīstamākos apskates objektus- Brīvības 

pieminekli, Vecrīgu, Melngalvju namu, Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, kā arī 

iegādājās latviešu suvenīrus. 

Trešdien projekta dalībnieki devās uz Ādažu novada domi, lai tiktos ar novada 

priekšsēdētāju Māri Sprindžuku. Diskusijas laikā tika apspriesti dažādi jautājumi par 

mūsu novadu, pasaules politiku un arī L. Kalniņa iepazīstināja ar projekta aktivitātēm. 

Vēlāk darbs turpinājās skolā. Pēcpusdienā projekta dalībnieki devās mājup. 



 



 



 
 

 


