


IEVADA AKTIVITĀTE

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Ievada aktivitāte palīdzēs skolēniem labāk saprast to, kāpēc viņi iesaistās 
projektā un kāpēc projekta ietvaros notiek dažādas aktivitātes.

Apraksts Dažādiem vecumposmiem tās var būt dažādas. Jaunākiem skolēniem tas 
var būt kāds pasaku tēls, kas pirmo reizi ciemojas un uzdod “lielo uzdevumu”, 
izaicinājumu vai jautājumu. Vecākiem skolēniem tā var būt aktuālas 
problēmas kopīga identificēšana vai pirmā videotikšanās ar partnerskolu 
skolēniem, lai iepazītos un izteiktu savas projekta gaidas vai arī kādas projektā  
plānotas skolēnu idejas apspriešana. Ievada aktivitātes laikā ir svarīgi 
skolēniem demonstrēt “lielo projekta ideju”, skaidri parādot, ka arī skolēniem 
būs iespēja piedāvāt savas idejas.

Svarīgi! Izvēlies aktivitāti, kas ir cieši saistīta ar visa projekta tēmu un mērķi!

 





IEPAZĪŠANĀS

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Lai sadarbība starp skolām būtu veiksmīga, ir svarīgi dot skolēniem iespēju 
iepazīt savus projekta partnerus.

Apraksts Šādā aktivitātē skolēni uzzina, kā sauc viņu partnerskolu skolēnus, viņu 
hobijus un domas par projekta tēmu. Plānojot šo aktivitāti, jāpadomā, ko 
ar jūsu veidotajiem aprakstiem, fotogrāfijām, zīmējumiem, avatāriem darīs 
partnerskolu skolēni. Vai viņiem no apraksta jāsaprot, kurš ir kurš?  
Vai jāatrisina kāds uzdevums, lai savienotu attēlu ar aprakstu?  
Šādu aktivitāti var organizēt arī tiešsaistes tikšanās laikā.

Svarīgi! Iepazīšanās aktivitātēm jābūt iesaistošām un uz darbību vērstām. 
Nevajadzētu aprobežoties vien ar fotogrāfiju un aprakstu, kuri ir tikai 
jāapskata. Iepazīšanās aktivitāti jāiekļauj arī katra starpskolu grupu darba 
sākumā, lai skolēniem šajās grupās būtu vieglāk komunicēt.





PRĀTA VĒTRA

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Tas ir ērts veids, kā apkopot skolēnu idejas un ļaut viņiem justies sadzirdētiem. 
Skolēnu ideju iekļaušana projektā palīdzēs stiprināt skolēnu motivāciju 
darboties projektā.

Apraksts Prāta vētrai var izmantot gan virtuālo sienu, uz kuras skolēni pievieno savas 
idejas, gan kādu ideju “zirnekļa” veidošanas rīku (mindmeister.com), gan 
virtuālu vārdu mākoni (mentimeter, answergarden).  
Ar jaunākiem skolēniem tas var būt arī attēls ar uz tāfeles ar apkopotām 
skolēnu idejām un zīmējumiem, kurus skolotājs nosūta partneriem.  
Prāta vētru var organizēt arī tiešsaistes konference laikā.

Svarīgi! Padomā par veidiem, kā prāta vētrā iesaistīt visu projektā iesaistīto skolu 
skolēnus, neatkarīgi no viņu vecuma, prasmēm un zināšanām. Plānojot 
projektu, jau laikus atvēli laiku un vietu skolēnu idejām!





BALSOŠANA

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Balsošana palīdz skolēniem iepazīt vienu no veidiem, kā kopīgi pieņemt 
lēmumus. Tas arī parāda skolēniem, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā un 
projektā kopumā tiek ievēroti demokrātijas principi.

Apraksts Šo aktivitāti var organizēt ikreiz, pieņemot kopīgus lēmumus. Tas ir viens 
no ērtākajiem un vieglāk organizējamiem lēmuma pieņemšanas veidiem. 
Balsošanu var organizēt gan tiešsaistē, gan klātienē. Jaunākie skolēni 
var balsot ar uzlīmēm, rokas pacelšanu, pārvietošanos telpā pie izvēlētā 
zīmējuma vai tiešsaistē noklikšķinot pie izvēlētā nosaukuma/ attēla. Vecākos 
skolēnus var aicināt arī pamatot savu viedokli balsojot, izmantojot virtuālās 
sienas (padlet, linoit, ideaboardz) vai kādu citu lēmuma pieņemšanas rīku 
(tricider.com). Balsošana var būt atvērta un slēgta, skolēnam var būt viena vai 
vairākas balsis. 

Svarīgi! Pirms organizēt balsošanu, ir svarīgi saprast, kāds ir šīs balsošanas mērķis,  
un ko iesāksiet ar rezultātiem.





KOPĪGA LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Projekts ir lieliska iespēja skolēniem demonstrēt dažādus kopīgu lēmumu 
pieņemšanas veidus, kurus skolēni vēlāk var izmantot arī savā ikdienā.  
Ir svarīgi skolēniem parādīt, ka iespējami vairāki veidi, kā nonākt pie kopīga 
galaprodukta.

Apraksts Kopīgus lēmumus var pieņemt dažādos veidos: atrodot kompromisa risinājumu, 
kas pieņemams visiem; atrodot veidu, kā iekļaut visu iesaistīto viedokļus; debatēt 
par labāko risinājumu; balsot par labāko risinājumu vai ideju; izveidot ekspertu 
grupu, kas pieņem lēmumu visu vārdā; izmantot E. Bono 6 cepuru metodi u. c.  
Pirms izvēlēties veidu, svarīgi saprast, kāds ir mērķis, kas tiks iesākts ar pieņemto 
lēmumu un kā tas ietekmēs projekta gaitu.

Svarīgi! Izvēlies dažādus lēmuma pieņemšanas veidus un pēc tam ar skolēniem 
runā arī par pašu lēmuma pieņemšanas procesu, ļaujot viņiem izteikt savas 
emocijas un domas! Pārdomā, kā lēmums tiks pieņemts, iesaistoties visu 
partnerskolu skolēniem!





VIDEOTIKŠANĀS

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Videotikšanās dod klātienes sajūtu, ļauj skolēniem iepazīt partnerskolas 
skolēnus un palīdz skolēniem attīstīt uzstāšanās prasmes, piedāvājot plašāku 
auditoriju nekā ikdienas stundās.

Apraksts Videotikšanās reizes var izmantot, lai dalītos ar paveikto, nosvinētu 
panākumus, izspēlētu kopīgas spēles, kopīgi strādātu pie veicamā uzdevuma, 
vienotos par kopīgiem lēmumiem, debatētu un citiem mērķiem. Rūpīgi 
pārdomā, kāds ir konkrētās tikšanās reizes mērķis un izveido skaidru tikšanās 
plānu! Ieplāno vairāk laikā, nekā tas būtu nepieciešams šīm aktivitātēm 
klātienē! Pirmsskolas skolēniem videoieraksts ir pazīstamāks formāts nekā 
videotiešraide, tāpēc paskaidro viņiem sīkāk!

Svarīgi! Pirms tam izmēģini videokonferencē plānotos rīkus ar kolēģi uz tās pašas 
ierīces, kuru plāno lietot videokonferencē! Izveido plānu B!





AKTIVITĀTE MOTIVĒŠANAI

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Ilgtermiņa projektos ir grūti noturēt skolēnu motivāciju tajos līdzdarboties, 
tāpēc projekta plānā laicīgi ieplānotas šādas aktivitātes var palīdzēt 
motivāciju uzturēt.

Apraksts Motivēšanas aktivitātes var fokusēties gan uz sacensību, gan uz punktu 
krāšanu. Daudziem skolēniem patīk sacensties, tāpēc projektā var ieplānot 
ikmēneša aktīvāko skolēnu apbalvošanu, piešķirot, piemēram, goda titulu, 
žetonu vai sertifikātu. Vērts padomāt arī par tiem skolēniem, kuriem nepatīk 
sacensties, piemēram, piedāvājot iespēju krāt punktus, žetonus, zvaigznītes 
vai ko citu, kas iegūstams, iesaistoties dažādās aktivitātēs un veicot dažādus 
pienākumus – līdzīgi kā skautos un gaidās.

Svarīgi! Padomā par visiem skolēniem un plāno dažādas aktivitātes, lai katrs tajās 
atrastu ko motivējošu! Ja iekļausi tikai ātrāko un labāko apbalvošanu, tie, 
kuri ielikuši lielas pūles, bet nav bijuši apbalvoto vidū, jutīsies nenovērtēti. Ne 
visiem skolēniem patīk sacensties, padomā arī par viņiem!





IZVĒRTĒŠANA

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Izvērtēšana palīdz saprast, kas ir paveikts un kādā līmenī. Tas palīdz gan 
skolotājam, gan pašam skolēnam saprast, ko viņi projektā ir iemācījušies.

Apraksts Izvērtēšanu var veikt dažādos veidos: piedāvājot skolēniem aizpildīt anketas; 
izteikt viedokli par katru projekta aktivitāti; balsot par aktivitātēm, kas patika 
vai, ko iemācījās; veidot video intervijas ar skolēniem; veidot dienasgrāmatas 
vai žurnālus, kuros regulāri veic refleksijas par katru projekta posmu. Plānojot 
izvērtēšanas procesu, svarīgi iekļaut arī rezultātu analīzi un secinājumu 
izdarīšanu.

Svarīgi! Izvērtēšanu jāorganizē arī projekta īstenošanas procesā, lai varētu mainīt un 
pielāgot projekta plānu un labāk varētu sasniegt projekta mērķi.





STARPSKOLU GRUPAS  
(DARBS STARPSKOLU GRUPĀS)

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Tā dod iespēju skolēniem praktizēt grupu darba iemaņas virtuālā vidē,  
palīdz virtuālā projektā iegūt kopīga darba rezultātus. Starptautiskos 
projektos starpskolu grupas dod iespēju kā darba valodu izmantot 
svešvalodu.

Apraksts Plānojot darbu starpskolu grupās, rūpīgi jāpārdomā, kas ir tas, ko skolēni 
kopīgi radīs, lai viņiem tiešām būtu nepieciešamība sadarboties, t. i, vienoties 
par kopīgiem lēmumiem, sadalīt lomas un atbildības, izveidot darba plānu 
utt. Šī aktivitāte piemērota skolēniem, kuri jau spēj patstāvīgi strādāt ar ierīci 
un kuriem ir zināmas iemaņas, strādājot grupās klātienē. Darbu var atvieglot, 
ja skolotājs jau iepriekš izveido noteiktas lomas, sagatavo “virtuālo vietu” 
darbam (piemēram izveido Google dokumentu, kurā skolēniem jāstrādā) 
un regulāri virza skolēnu darbu, uzdodot jautājumus, organizējot virtuālas 
tikšanās vai atgādinot par termiņiem.

Svarīgi! Izskaidro skolēniem, kur, kad un kādā veidā viņi var vērsties pēc palīdzības vai 
atbalsta.





NOSLĒGUMA AKTIVITĀTE

Kāpēc 
aktivitāti 
izmantot 
projektā?

Lai skolēniem būtu skaidra pabeigtības sajūta,  lai būtu iespēja atskatīties uz 
paveikto un lai mācītu skolēniem svinēt savas uzvaras.

Apraksts Noslēguma aktivitāte var būt dažāda formāta un veida mazas svinības, kuru 
laikā atskatīties uz projektā paveikto, pārrunāt sasniegto, izdarīt secinājumus 
un apkopot idejas nākamajiem projektiem. Noslēguma aktivitāte ir 
piemērota, lai sava projekta veikumu demonstrētu arī citiem skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem, citiem ārpus projekta.

Svarīgi! Kopīgi izvērtējiet to, cik lielā mērā esat sasnieguši visa projekta mērķi!


