
PIRMĀ GADA REZULTĀTI 

 

Projekta pirmajā gadā ir īstenotas 7 mobilitātes: 

Ērika Caune (darba vērošanas programma, Amarelejas skolā, Portugālē) 

Lilita Jomerte (angļu valodas stundu vadīšana Amarelejas skolā, Portugālē) 
Anita Randere  (darba vērošanas programma Bavārijā, Furstenfeldbrukā, Ferdinanda von Millera 
reālskolā) 
Daila Klintsone, Ilze Rauska  (30 stundu intensīvie vācu valodas kursi Sprachschule zum Ehrstein 
Freiburgā, Vācijā) 
Jeļena Mihejeva, Līvija Mukāne (60 stundu intensīvie angļu valodas kursi NorthWest Academy of 
English Londonderry, Apvienotajā Karalistē).  

 

PROJEKTA DALĪBNIEKU ATSAUKSMES: 

Ērika Caune: “Visu Amarelejā pavadīto laiku par mums gādāja projekta partnerskolas 
koordinators- angļu valodas skolotāja Fernanda. Vispirms bija iepazīšanās ar skolas vadību. Notika 
nelieli abpusēji skolu prezentācijas pasākumi. Tad mūs izvadāja ekskursijā pa skolu, apmeklējām 
arī bibliotēku, dažādus kabinetus, ēdnīcu. Šajā dienā vērojām angļu valodas stundu 6. klasē. Tā kā 
skolēniem par mums bija liela interese, iesaistījāmies arī sarunā ar viņiem. 7. janvārī visu dienu 
hospitēju stundas dažādās sākumskolas klasēs pēc mācību pārzines sastādīta saraksta. Katrā klasē 
vispirms vajadzēja pastāstīt par sevi un savu zemi, jo tas viņus ļoti interesēja, bērni man uzdeva 
daudzus jautājumus. Vērot stundas bija ļoti vērtīgi un bija arī ko pamācīties. Patika, ka, uzsākot 
mācību dienu, tika izstāstīts un uz tāfeles secīgi sarakstīts visas dienas stundu plāns un ko katrā 
stundā bērni mācīsies.  
Skolas mācību procesā ir paredzētas īpašas stundas dažādos galvaspilsētas muzejos. Tā kā 
vairākām klasēm šī mācību ekskursiju diena bija 8. janvāris, tad viņiem pievienojāmies arī mēs. 
Braucām uz Lisabonu. Vispirms notika informācijas tehnoloģiju stunda un praktiskās nodarbības 
Komunikāciju muzejā, tad paša muzeja ekspozīcijas apskate. Pēc tam lekcija un praktiska 
darbošanās spēļu veidā Okeanārijā. Par šeit redzēto un piedzīvoto varēšu stāstīt arī saviem 
skolēniem! 
9. janvārī apmeklējām trīs tuvākās apkārtnes sākumskolas. Apskatījāmies telpas, klašu 
iekārtojumu, iepazināmies ar bērnu sastāvu, parunājāmies ar skolu personālu. Guvu priekšstatu arī 
par citām skolām. Visur vēroju arī telpu noformējumu un ieguvu daudzas vērtīgas idejas savam 
darbam.” 
 
Lilita  Jomerte: „Strādājot mēnesi skolā, bija iespēja gan mācīt angļu valodu 5. – 9. klašu skolēniem 
(Portugālē angļu valodu sāk mācīties tikai no 5. klases, bet no 7. klases jau arī spāņu valodu un 
vēlāk arī franču valodu), gan arī vērot citu mācību priekšmetu mācību stundas šinīs klasēs. 
Gandarījums ir par to, ka visi sastaptie skolēni bija ļoti ieinteresēti uzzināt maksimāli daudz par 
Latviju, mūsu kultūru, valodu, ģeogrāfiju un tradīcijām.  
Tā kā esmu arī direktores vietniece izglītības jomā, interese bija arī par mācību procesa 
organizēšanu un citiem jautājumiem, kas saistās ar izglītību. Līdz ar to tā bija lieliska iespēja ne 
tikai uzzināt daudz ko jaunu un pašai pilnveidoties profesionālajā jomā, bet arī dalīties pieredzē un 
parādīt stundas portugāļu kolēģiem. Liels prieks un lepnums ir par to, ka mums ir daudz ar ko 
dalīties un parādīt, jo stundās man bieži bija sajūta, ka esmu atgriezusies savas bērnības skolas 
laikā. Vienlaicīgi ir gūts ļoti daudz jaunu ideju skolas pasākumu organizēšanā un skolēnu 
iesaistīšanā skolas sadzīves veidošanā, kuras mēs varam ieviest arī savā skolā.” 
 



Daila Klintsone un Ilze Rauska par piecu dienu vācu valodas kursiem Sprachschule zum Ehrstein, 
Freiburgā, Vācijā:  
“No 16. līdz 20. martam braucām papildināt savas zināšanas vācu valodā uz Freiburgu Vācijā. 
Veicot pārbaudes testu, tikām iekļautas internacionālā grupā kopā ar korejiešu, indonēziešu, spāņu 
jauniešiem. 
Nedēļas laikā, intensīvi apgūstot pareizu valodas lietojumu, ieguvām pieredzi, kas dos mums 
iespēju labāk darboties mācību procesā ar nepieciešamajiem materiāliem interneta portālos, gan 
arī komunicēt mūsu " vācu valodas pulciņā ". Šī nedēļa deva ieskatu vācu valodā, kā arī iespēju 
izbaudīt vidi, praktiski pielietojot vācu valodu ikdienā. Ieguvām arī daudz mācību materiālu 
turpmākai izmantošanai skolā un pieaugušo apmācībā.” 
 
Anita Randere piedalījās darba vērošanā Ferdinand-von-Miller-Realschule, Fuerstenfeldbruck, 
Vācijā: „Laika posmā, kuru pavadīju pie vācu kolēģiem, katru dienu apmeklēju vairākas mācību 
stundas dažādos mācību priekšmetos. Tikos  sarunās gan ar pedagogiem, gan skolēniem. 
Interesanti bija vērot, cik veiksmīgi vācu kolēģi, arī ar skolēnu un viņu vecāku palīdzību, ir 
integrējuši dažādu tautību skolēnus savas skolas un arī valsts vidē, jo te mācās bērni no Nigērijas, 
Turcijas, Itālijas un vēl citām Eiropas valstīm. No Latvijas gan vēl neviena tur nebija, taču interese 
par Latviju, latviešu valodu, kultūru un arī politiku bija liela. 
Mācību programmu un metodikas, kā arī darba apjoma ziņā ir līdzības, taču ir arī ļoti daudz 
atšķirību. 
Biju ļoti pārsteigta, ka mūsdienu tehnoloģiju nodrošinājuma  ziņā mēs esam šīs skolas kolēģiem 
krietni vien aizsteigušies priekšā, jo mums ir iespējas mācību procesā izmanot gan interaktīvās 
tāfeles, gan video projektorus, un  katram mūsu skolas skolotājam kabinetā ir  dators. Vācu 
kolēģiem šādu iespēju  vēl nebija, par tādu tehnisko nodrošinājumu, kāds šobrīd ir pieejams mums, 
viņi nākotnē sapņo.” 
 
Jeļena Mihejeva un Līvija Mukāne: „Intensīvie 60 akadēmisko stundu kursi notika North West 
Academy of English, Londonderry, Anglijā. Pirmajā nedēļā mācījāmies mazā 3 cilvēku grupā kopā 
ar kādu mākslinieku no Itālijas.  Otrā nedēļā mums piebiedrojās spāņu un slovāku profesionālo 
skolu audzēkņi, kas bija ieradušies praksē. Mācījāmies gan sarunu tēmas, gan gramatiku, gan 
izrunu, veicām dažādus uzdevumus, tai skaitā intervējām uz ielas sastaptos cilvēkus un 
salīdzinājām iegūtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, diskutējot par aktuālām tēmām. Mācību 
programmā bija arī ekskursija uz Belfāstu, kas 50+ gadu vecuma paaudzes cilvēkiem ir palikusi 
atmiņā no 70.-80.gadiem, kad radio un TV bieži bija dzirdams par īru republikāņu armijas cīņām. 
Komunicējot ar dažādiem, bieži vien pretējo uzskatu cilvēkiem, sapratām, ka vēsture vēl ir ļoti dzīva 
un daudziem sāpīga.  
Šie kursi deva gan zināšanas, gan pieredzi, gan mācību materiālus, kas turpmāk ļoti noderēs, 
gatavojot un īstenojot jaunus projektus skolā.” 
 


