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Lai dalītos Erasmus+ projektu pieredzē un stāstītu detalizētāk par sasniegtajiem rezultātiem, uz Ādažu novada 

domi tikties ar deputātiem devās angļu valodas skolotāja Linda Kalniņa, 12 a klases skolniece Tita Ļitvinova, 11a 

klases skolnieces Elīze Elizabete Ekarte, Anna Fiļipenoka, Elīza Kubuliņa, Annija Tīna Kukuka. 

Tikšanās laikā tika prezentēti skolas Erasmus+ projekti, kuri realizēti iepriekš un tie, pie kuriem skolēni kopā ar 

skolotājiem strādā šobrīd. Prezentācijas laikā skolotāja iepazīstināja ar projektu mērķiem, uzdevumiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī par dažādām aktivitātēm, kurās skolēni iesaistās gan mācību procesa 

dažādošanai, gan arī, lai izveidotu skolas komandas, kas piedalīsies mācību braucienos uz citām Eiropas valstīm. 

EVERYTHING BEGINS WITH THE FIRST STEP (projekts num. 2016-1-LV01-KA219-022655) projekta ietvaros ir 

notikuši vairāki mācību braucieni- ar skolēnu komandām uz Itāliju 2017.gada aprīlī un uz Turciju 2017.gada 

septembrī, bet ar skolotājiem uz Portugāli 2016.gada novembrī, Austriju- 2018.gada februārī, savukārt 

2018.gada septembrī projekta partnervalstu skolotāji satiksies Ādažu vidusskolā, lai noslēgtu šo sadarbību 2 

gadu garumā. Skolēni un skolotāji ir bijuši iesaistīti dažādās aktivitātēs- stāstu un zīmējumu konkursā, lai 

izveidotu labāko darbu izlasi stāstu krājumam Dabas laimīgie un bēdīgie varoņi (Sad and happy heroes of 

nature), ir notikušas mācību stundas, izmantojot jaunizveidotos metodiskos materiālus ( prezentācijas, stundu 

plānus, video materiālus) 8.,9. un 12.klasēs par tēmām “Vide ap mums”. 9.klases skolēni ir aktīvi veidojuši 

radošos materiālus par tēmu “Vide ap mums un cilvēka ietekme”, un ir notikušas atklātās stundas Ādažu 

vidusskolā.  10.klašu skolēni ir izveidojuši video materiālus Green Citizens par skolas un viņu pašu aktivitātēm 

vides jomā. 8.klases veidoja radošos darbus, izmantojot makulatūras materiālus. Lai izveidotu skolēnu 

komandas mācību braucieniem, ir notikuši  konkursi, kuros ir bijusi iespēja sevi izzināt un pilnveidot, pierādīt 

savu prasmi un līdzatbildību starptautiskos pasākumos.

Ādažu vidusskolas skolnieces dalījās pieredzē un uzsvēra projekta nozīmīgumu un lomu viņu profesionālajos 

plānos nākotnē. Skolnieces deputātiem stāstīja par konkrētām aktivitātēm, kas ir veiktas gan skolā, gan mācību 

braucienu laikā. 

Tika diskutēts par nākotnes plāniem saistībā ar jaunu Erasmus+ projektu realizēšanu Ādažu vidusskolā. 

Sēdē piedalījās: Ināra Briede, Māris Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Liāna Pumpure, Kerola Dāvidsone, Raitis 

Kubulinš, Edgars Verners, Everita Kāpa, Ieva Roze. 

2018.gada 9.maijā angļu valodas skolotāja Linda Kalniņa 
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