
 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās 

partnerības projekta „GoEurope”- Ein Musical zu 20 Jahren Socrates/COMENIUS- 

Projekterfahrung”  (līguma numurs 2013-1-DE3-COM06-35565 5) 

 

 

 ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA ( projekts)  

Ādažu vidusskolā   

 
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības 

projekts „GoEurope”- Ein Musical zu 20 Jahren Socrates/COMENIUS- Projekterfahrung” (turpmāk tekstā 

- Projekts) tiek realizēts Ādažu vidusskolā saskaņā ar starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un 

Ādažu vidusskolu  (turpmāk tekstā - Skola) 24.07.2013. Nr. 8.2-1/6551 noslēgto līgumu "Eiropas 

Savienības Mūžizglītības programma. Comenius skolu daudzpusējās partnerības līgums. Līguma numurs 

2013-1-DE3-COM06-35565 5, (turpmāk tekstā - Projekts), laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 

31.jūlijam. 

2. Projekta mērķi un stratēģija : 

Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekts ļauj iesaistīties daudzpusējā partnerībā ar 

7 valstu skolām ( Latvija, Vācija, Itālija, Slovākija, Polija, Portugāle, Turcija), tādejādi padziļinot 

eiropisko sadarbību un iepazīstot dažādu valstu izglītības sistēmas, tradīcijas un partnerus.  

Mērķi:  

1. Īstenot projekta ideju (skolotājiem, skolēniem un ekspertiem komponēt, rakstīt, aranžēt, inscenēt 

un prezentēt internacionālu mūziklu „GoEurope”); 

2. Savstarpējā sadarbībā ar visiem iesaistītajiem partneriem, organizēt, plānot un realizēt Eiropas 

nedēļu Vācijā kā projekta noslēguma pasākumu.   

3. Analizēt un izvērtēt Soktarates/Comeniuss projektu darbu un  tā rezultātu skolās; 

4. Sadarboties visu partnerskolu skolotājiem un skolēniem kopīgajos mēģinājumos, Projekta 

sanāksmēs un Eiropas nedēļas realizācijas procesā; 

5. Pilnveidot dažādu svešvalodu prasmes, kas motivēs svešvalodu apguvi ( angļu, itāļu, krievu, 

latviešu, vācu) visās skolās; 

6. Izmantot dažādus IT saziņas līdzekļus ( Blogs, e-Twinning, Skaips, e- mails, CD, DVD, u.c.); 

 

Lokālie papildus uzdevumi: 

  Attīstīt sadarbības un savstarpējās izpratnes prasmes  iesaistoties mūzikla veidošanā un realizācijā; 

 Attīstīt un pilnveidot individuālās prasmes un iemaņas svešvalodu, informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pielietošanā, starpkultūru komunikācijā; 

 Stiprināt Eiropas dimensiju izglītībā. 

 

Problēmuzstādījumi: 

 

1. 4 nacionālo (partnervalsts atbildība) un 4 internacionālo grupu veidošana, kur ir pārstāvēta katra 

partnervalsts un atbildīgais grupas vadītājs; 

2. Detalizēts Eiropas nedēļas, kā projekta kulminācijas koncepcijas un izmaksu plānojums, iesaistot 

visus partnerus, lokālos un reģionālos politiķus, ekspertus VIP un sponsorus.   

 



3. Projekta dalībnieki:  

 Skolas skolēni 12 - 18 gadu vecumā (Projekta aktivitātēs Skolā var iesaistīties arī cita vecumposma 

skolēni); 

 Projekta darba grupa un citi skolas pedagogi, vecāki, sponsori. 

 

4. Projekta realizāciju nodrošina ar Skolas direktora rīkojumu noteikta Projekta darba grupa. 

 

5. Projekta aktivitātes: 

 Projekta sanāksmju sagatavošana un dalība tajās; 

 Projekta informācijas vietnes skolas mājas lapā izveidošana un regulāra,  ikmēneša projekta gaitas, 

atspoguļošana; 

 Projekta stenda izveidošana Skolā un tā informācijas atjaunošana; 

 Projekta darba grupu darba kopsavilkuma ziņojumu sagatavošana; 

 Prezentācijas  materiālu par valsti, novadu, Skolu sagatavošana; 

 Dažādu nacionālo ( Skolas)  tematisku konkursu organizēšana (piem., otrā plāna solistu,  libreta, 

talismana izstrāde, mūzikla plakāts  u.c.); 

 Mūzikla dalībnieku atlases un mēģinājumu  organizēšana;  

 Nepieciešamā teksta tulkošana angļu valodā; 

 Apmaiņas vizīšu plānošana un realizācija;  

 Videofilmu, foto uzņemšana par projekta aktivitātēm, to publicēšana; 

 Skolēnu un skolotāju sadarbība nacionālajās un multinacionālajās darba grupās; 

 Kostīmu, plakātu, ielūgumu, talismana izveidošana; 

 Skolas skolotāju un skolēnu žurnālistu grupas izveidošana ( sinhroni teksti latviešu un angļu 

valodā);  

 Individuāla skolēnu un pedagogu e-saziņa ar partnerskolām; 

 Sadarbība un pieredzes apmaiņa starp Projekta partnerskolu pedagogiem; 

 Sabiedrības un vecāku informēšana par Projekta gaitu un aktivitātēm. 

 

6. Kritēriji Skolas skolēnu un pedagogu dalībai Projekta sanāksmēs partnervalstīs (Slovākijā, Vācijā 

Turcijā , Polijā un Itālijā): 

    Aktīva un rezultatīva iesaistīšanās Projekta aktivitātēs Skolā; 

   Iniciatīva, radošums un atbildīga iesaistīšanās nepieciešamo materiālu gatavošanā vai mūzikla 

iestudēšanā dalībai Projekta sanāksmēs un Galā koncertā; 

 Vēlme un gatavība sadarboties ar partnervalstu pedagogiem/skolēniem, labas saskarsmes prasmes, 

spēja strādāt komandā un uzņemties atbildību, tolerance; 

    Angļu un vai vācu valodas prasmes  (spēja pielietot angļu vai vācu valodu reālā komunikācijas 

procesā); 

  Skolotājiem – konkursu nolikumu izstrāde un konkursu organizēšana Skolā, skolēnu sagatavošana 

nacionālajiem (Skolas) projekta konkursiem un internacionālajam mūziklam, tekstu tulkošana, 

skolas prezentāciju sagatavošana.  

    Skolēniem – nacionālo (Skolas) konkursu laureāti dažādās nominācijās (solo dziesmas izpildījums, 

plakāts, tērpu skices un izpildījums, mūzikla plakāts u.c.) un  sekmīgi mācību sasniegumi, Skolas 

iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, sabiedriskā aktivitāte.  

 

7. Skolēnu atlasi Projekta sanāksmēm partnervalstīs (Latvijā un Polijā ), apmaiņas vizītei Vācijā, Itālijā un 

mūzikla uzvedumam Vācijā veic Skolas Projekta darba grupa un Skolas administrācija sadarbībā ar 

attiecīgo klašu audzinātājiem un atbilstošo mācību priekšmetu pedagogiem. 

 

8. Projekta darba grupa sadarbībā ar attiecīgo klašu audzinātājiem nodrošina iesaistīto skolēnu vecāku vai 

to likumisko pārstāvju informēšanu, saskaņojot skolēnu dalību Projekta sanāksmēs partnervalstīs Projekta 

sanāksmēm partnervalstī  Polijā , apmaiņas vizītei Vācijā, Itālijā un mūzikla uzvedumam Polijā un Vācijā.  



9. Par Skolas pedagogu piedalīšanos Projekta sanāksmēs partnervalstīs (Slovākijā, Turcijā, Vācijā,  Polijā  

un Itālijā) lemj Projekta darba grupa un Skolas administrācija. 

 

10. Dalībnieku pienākumi Projekta sanāksmes laikā: 

    Aktīvi iesaistīties partnerskolu piedāvātajā programmā; 

    Ievērot kulturālas uzvedības un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas; 

    Ievērot satiksmes drošības noteikumus un rūpēties par personīgo drošību; 

    Saglabāt visus finanšu dokumentus par no Projekta līdzekļiem piešķirtā finansējuma izlietojumu; 

    Atbildīgi pārstāvēt savu valsti, novadu un Skolu attiecīgajā partnervalstī. 

 

11. Pēc brauciena dalībnieki sniedz Skolas vadībai un Projekta darba grupai saturisko un finansiālo (par 

no Projekta līdzekļiem piešķirtā finansējuma izlietojumu: naktsmītne, apdrošināšana, transports, ēdināšana 

skolēniem – izņemot apmaiņas vizīti ) atskaiti. Par notikušo Projekta sanāksmi informē Skolas kolektīvu, 

iespēju robežās - arī citus sabiedrības pārstāvjus.  

 

12. Pēc brauciena dalībnieki sagatavo projekta gaitas prezentāciju skolā. 

13. Pēc katra brauciena uz Projekta sanāksmēm partnervalstīs Skolas Projekta darba grupas vadītāja 

sagatavo un iesniedz finanšu atskaiti Ādažu novada domes centralizētajā grāmatvedībā. 

 

14. Skolas Projekta darba grupas vadītāja nodrošina partnerības starpatskaites un partnerības gala atskaites 

sagatavošanu un iesniegšanu Valsts izglītības attīstības aģentūrā. 

 

15. Projekta darba grupa regulāri informē Skolas direktoru par Projekta finansiālajiem un saturiskajiem 

pasākumiem. 

 
Projekta īstenošanas kārtība apspriesta Darba grupas sanāksmē 11.09., papidināta pēc plānošanas vizītes 

Nitrā ( 23.-27.09. 2013. )  

 

 

 

09. 10. 2013.  


