
 

                                                        

A child is a World 

(Bērns ir pasaule) 

Projekta nr. 2016-1-TR01-KA219-034251_2 

Projekta partneru tikšanās Latvijā 2017. gada maijā 

Erasmus+ programmas (KA2) Stratēģiskās starpskolu partnerības projekta „Child is a World” ietvaros no 2017. gada 9. 

maijam līdz  11. maijam tika organizēta otrā starpvalstu skolotāju sanāksme Latvijā, Ādažos. Darba vizīte ilga 3 dienas.  

Pirmajā dienā viesus uzrunāja skolas direktore Dace Dumpe, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un 
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede. 
Sanāksmes laikā  katras dalībvalsts komandas iepazīstināja ar pirmā gada projekta rezultātiem un veiktajām aktivitātēm 
savās skolās. Tika pārrunāti Rumānijas vizītes skolēnu mācību aktivitāšu rezultāti. Katra valsts bija apkopojusi skolēnu 
anketu atbildes, kā rezultātā varēja redzēt, kāds ir šīs sanāksmes pienesums. Ādažu vidusskolas koordinatore Zane 
Laizāne prezentēja mūsu skolu (skolas apskate kopā ar 10. klašu skolēniem), valsts izglītības sistēmu, reģionu un valsti. 
Kopīgi tika diskutēts par kopīgo un atšķirīgo izglītības sistēmās katrā no projekta dalībvalstīm.  
Ādažu vidusskolas skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu, kur galvenais bija parādīt nacionālās kultūras tradīcijas. 
Skolēni spēlēja dažādus muzikālos instrumentus (Latvijas īpašā aktivitāte projektā), dejoja tautas dejas, dziedāja un 
deklamēja dzejoļus.  
Otrajā dienā notika trīs darba sesijas; 
I sesija - koordinatoru sanāksme, kuras laikā tika pārrunāta skolēnu mācību vizīte Vācijā, kas notiks 2018. gada oktobrī, 
diskutēts par Itālijas sanāksmes ziņojumu.  
II sesija – radošā mūzikas darbnīca, kur dalībniekiem bija iespēja izgatavot vienkāršus mūzikas instrumentus no 
dažādiem materiāliem. 
III sesija – radošā deju darbnīca, kuras laikā dalībnieki mācījās dejot tradicionālās latviešu tautas dejas  “Plaukstiņpolku” 
un “Cūkas driķos”. Īpašs paldies ir jāsaka Ādažu vidusskolas vecāko klašu skolēniem no deju kolektīva “Rūta”, kas 
piekrita iemācīt šīs dejas.  
Pēcpusdienā mēs devāmies ekskursijās uz dažādām Ādažu novada izglītības iestādēm -  Ādažu brīvo Valdorfa skolu, 
Ādažu PII un Ādažu mūzikas un mākslas skolu. 
Trešajā dienā – darba sanāksmē tika apspriesti jautājumi, kas ir saistīti ar informācijas ievietošanu Mobility Tool un 
eTwinning mājaslapās. Tika izveidota starpatskaite (priekš dažām dalībvalstīm), kas ir paredzēta iesniegšanai valsts 
nacionālajās aģentūrās ( NA). 
Starpnacionālās sanāksmes laikā projekta dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu par Latvijas vēsturi, kultūru un 
tradīcijām kā arī dabas objektiem apskatot Saulkrastu Balto kāpu un Rīgas jūras līci, iepazīstot mūsu galvaspilsētu Rīgu, 
tās arhitektūru un vēsturi, viesojoties Rundāles un Bauskas pilīs. 

 

https://youtu.be/INaexK55DrM


         

 

 

 

 

 



 

 


