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Projektu pieredze Ādažu vidusskolā

2015.-2017.- Digital Citizens in Action ( Vācija, Turcija,Latvija)

Sport in not only football ( Turcija, Polija, Bulgārija, 
Rumānija, Latvija)

2016.-2018.- Everyhting begins with the first step (Latvija, Austrija, 
Itālija, Portugāle, Turcija, Rumānija)

Hands on media literacy (Polija, Čehija, Rumānija, 
Bulgārija, Turcija, Latvija)

2016.-2018.- Child is the world (Turcija, Itālija, Vācija, Polija, Rumānija, Latvija

2017.-2020.- Local treasures (Polija, Grieķija, Portugāle, Rumānija, 
Latvija)



Ko mēs no tā iegūstam?

• Mācību procesa dažādošana

• Radošas mācību metodes

• Svešvalodu un IT kompetences

• Sadarbības un līderības prasmes

• Iespēja dalīties ar pieredzi un uzlabot personīgās prasmes 
starptautiskā līmenī

• Kompetenču izglītība



Projekta mērķi un uzdevumi

• Mājas lapu izveide

• Metodisko materiālu izveide (video, stundu plāni, audio ieraksti, 
spēles, u.c.)

• Pētījumi

• Sadarbība ar citiem mācību priekšmetiem un citām skolām

• Uzskates materiālu veidošana

• Pasākumu organizēšana skolas un starptautiskā līmenī



Everything begins with the first step
Projekts nr. 2016-1-LV01-KA219-022655_1 

• Veicināt skolēnu izpratni par veselības, veselīga dzīvesveida un vides 
savstarpējo saistību,

• Motivēt pielietot svešvalodas,

• Rast videi draudzīgus risinājumus ikdienas problēmsituācijām,

• Izveidot mācību materiālus par vides jautājumiem un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanu,

• Izprast dažādus apkartējās vides procesus un norises dabā un cilvēka 
lomu tajā



Projekta rezultāti

• Mājas lapa www.firststep4us.eu

• DVD Green Citizens

• Stāstu krājums 

• Metodiskie materiāli- stundu plāni, prezentācijas

• Fotogrāmata

http://www.firststep4us.eu/


Mācību braucieni- Itālija, Turcija





Tikšanās ar vietējām autoritātēm, projekta 
rezultātu izplatīšana



Stundu vadīšana, pieredzes 
nodošana, inovatīvu metožu 

pielietošana



Praktiskās aktivitātes, pieredzes 
nodošana, sadarbība ar vietējām 

struktūrām



Aktivitātes Ādažu vidusskolā



Sad and happy heroes
of nature

Stāstu un zīmējumu konkurss



Hands on media literacy
(Projekts nr. 2016-1-PL01-KA201-026422)

• 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.



Mācību braucieni – Turcija, Bulgārija

Darbs starptautiskās grupās, 
problēmsituāciju risināšana, diskusijas



Aktivitātes projektam 

Tikšanās ar ievērojamām TV 
personībām- Andrejs Ēķis un Arnis 

Krauze.



9.klašu skolēnu pētījums Ādažu vidusskolā

• Anketēšana

• Rezultātu apkopošana

• Prezentācija

• Rakstītprasmes attīstīšana- vēstule

Sadarbības prasmes, līderība, 
individuālais darbs


