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Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir 
aicinājums sapņot, iztēloties un 
eksperimentēt. Tā ir kustība, kas 
pēta, kā mēs varam veidot ilgtspējīgu 
un iekļaujošu nākotni, balstoties uz 
vērtībām, kuras vieno Eiropu. Tā kā 
2022. gadā Eiropā ir atgriezies karš, 
šie centieni ir svarīgāki nekā jebkad 
agrāk.

Šogad eTwinning grāmata ir veltīta 
iniciatīvai “Jaunais Eiropas “Bauhaus””. 
Šo iniciatīvu 2021. gada septembrī 
sāka Eiropas Komisija, un tā ir 
starpdisciplināra kustība, kas apvieno 
iedzīvotājus, ekspertus, politikas 
veidotājus un citas ieinteresētās 
personas. Tas ir aicinājums mums 
visiem iesaistīties dialogā un dalīties 
savās domās. Tas ir arī aicinājums 
eksperimentēt un rīkoties. Kopā mēs 
varam veidot ilgtspējīgu, iekļaujošu un 
skaistu nākotni.

Bērniem un jauniešiem mūsu 
sabiedrībā skolas ir gan dzīves, gan 

mācību telpas. Tās ir vietas, kur viņi 
pavada lielāko daļu laika, iegūst 
zināšanas, attīsta prasmes un aug kā 
demokrātiski pilsoņi. Tāpēc ilgtspējai, 
pieredzes kvalitātei un iekļautībai 
vajadzētu būt mūsu skolu pamatā.

Šajā grāmatā iekļauti seši izcili 
projekti, kas var iedvesmot skolotājus 
un izglītības darbiniekus izmēģināt 
jaunas aktivitātes mācību stundās vai 
mācību metodes, lai šo redzējumu 
padarītu par realitāti. Aprakstītie 
projekti piedāvā inovatīvas pieejas 
skolām un izglītībai, kā arī konkrētas 
idejas aktivitātēm stundās, un jo īpaši 
eTwinning projektiem. Šīs aktivitātes 
var uzskatīt ne tikai par idejām, ko 
var uzreiz realizēt dzīvē, bet arī par 
aicinājumu pārdomāt mācīšanas 
prakses.

Visi šie projekti ir izstrādāti eTwinning 
ietvaros. eTwinning ir platforma, 
kopiena un unikāla sistēma, kurā 
tiek izstrādātas un izmēģinātas 
jaunas mācību aktivitātes un notiek 
sadarbība ar skolām visā Eiropā 
un iesaistītajās valstīs. Kopš 2005. 
gada eTwinning piedāvā tiešsaistes 
platformu, lai atbalstītu zināšanu un 
paraugprakses apmaiņu un kopīgi 
izstrādātu projektus. Tāpēc eTwinning 
ir nozīmīga loma kustībā “Jaunais 
Eiropas “Bauhaus””. eTwinning sniedz 
skolotājiem un skolām iespēju attīstīt 

Mariya Gabriel 
Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un 
jaunatnes komisāre
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savas prasmes, izmēģināt jaunas 
mācību aktivitātes un sadarboties ar 
citām skolām citās valstīs.

Es vēlos pateikties visiem eTwinning 
dalībniekiem, jo īpaši skolotājiem 
un skolēniem, kuri piedalījās šajā 
grāmatā aprakstītajos projektos. Šie 
projekti ir piemērs tam, kā mēs varam 
pārveidot savas skolas un pārvērst 
sapņus īstenībā. Eksperimentējot un 
izdomājot jaunas mācību metodes, 
aktivitātes stundās un to, kā iesaistīt 
skolēnus, mēs varam padarīt 
mācību pieredzi pilnvērtīgāku un 
mūsdienīgāku.

Es ceru, ka tevi iedvesmos šie izcilie 
projekti. Tā ir laba iespēja pārdomāt 
savu praksi un pilnveidot savas 
mācīšanas prasmes. eTwinning 
piedāvā tam lielisku vidi, jo var 
sazināties ar citiem skolotājiem, 
nepārtraukti dalīties savās zināšanās 
un pieredzē, mācīties cits no cita un 

izstrādāt jaunus, inovatīvus projektus 
kopā ar savām klasēm.

Es ceru, ka tu atsauksies šim 
uzaicinājumam, kļūsi par šīs kustības 
dalībnieku un radīsi ilgtspējīgāku, 
iekļaujošāku un skaistāku nākotni.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Par iniciatīvu

Eiropas Komisija sāka iniciatīvu 
“Jaunais Eiropas “Bauhaus”” kā vides, 
ekonomikas un kultūras projektu, 
kas sasaista Eiropas zaļo kursu ar 
mūsu dzīves vidi un pieredzi, lai 
atbalstītu Eiropas pārmaiņas pēc 
Covid-19 pandēmijas. Izglītības jomā 
Padomes Ieteikums par jaukta tipa 
mācīšanās pieejām kvalitatīvai un 
iekļaujošai pamatizglītībai un vidējai 
izglītībai ir mēģinājums ilgākā termiņā 
panākt digitālo gatavību, apvienojot 
dažādas mācību vides un rīkus. 
Tajā ierosināts izmantot dažādas 
mācību vides, piemēram, publiskās 
bibliotēkas un sabiedriskās telpas, 
lai veicinātu izglītojamo labbūtību, 
autonomiju un personalizētu 
mācīšanos. Turklāt priekšlikumā 
Padomes ieteikumam par mācīšanos 
vidiskās ilgtspējas sekmēšanai ir 
ierosināts palīdzēt pedagogiem savā 
darbā ieviest tādas mācību metodes, 
kas uzlabo starpdisciplināras pieejas 
mācībām par vides ilgtspēju, lai 
visi izglītojamie varētu kļūt par 
pārmaiņu veicinātājiem un mācītos 
rīkoties ar mērķi panākt ilgtspējīgāku 
pasauli. Izglītībai šajā ziņā noteikti 
var būt nozīmīga loma, jo skolotāji 
var palīdzēt saviem skolēniem 
un iedvesmot viņus iztēloties un 
kopīgi veidot ilgtspējīgu, skaistu 
un iekļaujošu nākotni. Gadu gaitā 

eTwinning ietvaros ir īstenoti vairāki 
projekti, kuros skolēni:

• iztēlojas savu sapņu skolu un 
savu sapņu pilsētu/valsti/pasauli;

• rīkojas, reaģējot uz klimata 
pārmaiņām, un ierosina 
ilgtspējīgus risinājumus;

• jūtas iekļauti neatkarīgi 
no vecuma, dzimuma, 
sociālekonomiskās izcelsmes vai 
izglītības problēmām, ar kurām 
viņi saskaras;

• iepazīst Eiropas kultūras 
mantojumu un iedvesmojas no 
mākslas un kultūras;

• strādā dažādās tiešsaistes un 
fiziskās mācību telpās.

Pandēmijas laikā eTwinning projektos 
iesaistītie (eTwinning dalībnieki) viegli 
pielāgojās ārkārtas tālmācībai un 
nodrošināja kvalitatīvu un iekļaujošu 
izglītību saviem audzēkņiem. 
Konkrētāk: intervijās, kas tika veiktas 
šajā grāmatā iekļauto gadījumu 
izpētei, daudzi eTwinning dalībnieki 
apgalvoja, ka, pateicoties dalībai 
eTwinning, viņi jau bija iepazinuši 
platformas, rīkus un mācību 
stratēģijas tālmācībai un tāpēc jutās 
pārliecināti, strādājot tiešsaistē un 

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0011&qid=1647944342099


10

organizējot skolēniem tiešsaistes 
kopdarba aktivitātes. Turklāt viņi jau 
izmantoja dažādas mācību telpas, 
piemēram, skolas rotaļu laukumu, 
muzejus un kultūras centrus, kā 
arī – jo īpaši tad, kad pandēmijas laikā 
viņiem nebija atļauts fiziski apmeklēt 
noteiktas vietas, – tiešsaistes mācību 
telpas.

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
eTwinning kopienai bija iespēja 
īstenot projektus un piedalīties 
dažādos profesionālās pilnveides 
pasākumos par tādām tēmām kā 
kultūras mantojums, iekļaušana, 
klimata pārmaiņas, medijpratība 
un dezinformācija. 2022. gada 
eTwinning tēma – Jaunais Eiropas 
“Bauhaus” – apvienoja visas šīs 
zināšanas un pieredzi, kā arī palīdzēja 
skolotājiem un skolēniem turpināt 
pārdomāt un no jauna iztēloties savas 
skolas, ņemot vērā tos aspektus un 
elementus, kas padara mācību vidi 
skaistu, iekļaujošu un ilgtspējīgu. 
Kā savā zīmējumā attēloja Carlotta 
no Itālijas skolas Scuola Secondaria 

di 1 grado Materdona Moro: “Mana 
sapņu skola ir koku ieskauta skola, 
kas izmanto alternatīvus enerģijas 
avotus. Skolēni uz skolu brauc ar 
velosipēdiem. Tā ir ļoti iekļaujoša 
skola, kurā nav aizspriedumu un kurā 
visi skolēni var jautri pavadīt laiku.”

Ko piedāvā šī grāmata?

Šīs grāmatas mērķis ir izpētīt 
iniciatīvu “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” 
un tās pamatvērtības – ilgtspēju, 
estētiku un iekļautību –, kas 
atspoguļotas skolotāju un skolēnu 
eTwinning projektos visā Eiropā.

Pirmajā nodaļā uzzināsi, kas ir Jaunais 
Eiropas “Bauhaus” un kā šī iniciatīva 
ir saistīta ar izglītību un mācīšanos. 
Otrajā nodaļā iekļauti seši gadījumu 
pētījumi par eTwinning projektiem, 
kas veikti ar dažādu vecuma grupu 
skolēniem. Šajos projektos tika pētītas 
vairākas Jaunā Eiropas “Bauhaus” 
jomas, piemēram, ilgtspēja, labbūtība, 
estētika un iekļautība, un pasākumi 
tika izstrādāti tā, lai skolēniem sniegtu 
padziļinātu izpratni par dažādām 
problēmām un veicinātu kritisko 
domāšanu un radošumu – prasmes, 
kas viņiem būs nepieciešamas, lai 
kļūtu par pārmaiņu veicinātājiem.

Saistībā ar gadījumu pētījumiem 
projektos iesaistītajiem skolotājiem 

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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tika lūgts aizpildīt anketu, kurā bija 
iekļauti daži jautājumi, kas bija 
īpaši paredzēti eTwinning projektos 
iesaistīto skolu direktoriem, skolēniem 
un vecākiem. Turklāt divi skolotāji 
no katra projekta tika intervēti 
tiešsaistē, uzdodot viņiem papildu 
jautājumus, lai gūtu dziļāku ieskatu 
projekta norisē. Kad bija sagatavots 
gadījumu pētījumu melnraksts, 
eksperti par katra projekta tēmu tika 
aicināti komentēt projektu saturu un 
aktivitātes, pievienot savu viedokli, 
kā arī ieteikt papildu resursus un 
materiālus, kas varētu būt noderīgi 
citiem skolotājiem.

Katrā gadījuma pētījumā tu uzzināsi 
par:

• projekta ideju un koncepciju;

• tēmām, ko tas aptvēra, un to, kā 
tas tika integrēts skolas mācību 
programmā;

• aktivitātēm, kas izstrādātas 
un īstenotas, lai veicinātu 

skolēnu kompetences (digitālās, 
sadarbības, komunikācijas u. c.);

• to, kā eTwinning projekts ir 
saistīts ar iniciatīvu “Jaunais 
Eiropas “Bauhaus””;

• to, kā skolotāji un skolēni 
apraksta savu sapņu skolu.

Šie gadījumu pētījumi ir tikai daži 
tādu eTwinning projektu piemēri, 
kas saistīti ar iepriekš minētajām 
tēmām, un mēs ceram, ka tie kalpos 
par resursu un iedvesmu visiem 
skolotājiem.

Neaizmirsīsim, ka mums jāstrādā 
kopā, lai mūsu nākotne būtu skaista 
un ilgtspējīga.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Eksperte: Vera Winthagen, 
Eiropas Komisija

Vera Winthagen ir politikas veidotāja, 
kas Eiropas Komisijā strādā politikas 
izstrādes jomā, izmantojot dizaina 
metodes, lai rastu jaunus veidus, 
kā veidot politiku. Viņa ir ieguvusi 
rūpnieciskā dizainera izglītību, un 
viņas uzmanības centrā ir uz cilvēku 
orientēts dizains un līdzdalības 
metodes. Pašlaik viņa strādā pie 
Jaunā Eiropas “Bauhaus” – radošas 
un starpdisciplināras iniciatīvas, kas 
savieno Eiropas zaļo kursu ar mūsu 
dzīvojamo vidi un pieredzi un apvieno 
ilgtspēju ar iekļaušanu un skaistumu, 
lai radītu jaunus risinājumus nākotnei.

Jaunais Eiropas “Bauhaus” tiecas 
pārvērst Eiropas zaļā kursa mērķus 
gan uz kultūru, gan uz cilvēku vērstos 
un taustāmos pasākumos, lai uzlabotu 
iedzīvotāju un nākamo paaudžu 
labbūtību un veselību. Šī iniciatīva 

apliecina Eiropas Savienības centienus 
radīt skaistu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
vidi, produktus un dzīvesveidu 
dažādās mūsu sabiedrības un 
ekonomikas daļās. Tās mērķis ir 
nodrošināt visiem iedzīvotājiem 
piekļuvi pārstrādājamām precēm, kas 
rada mazāk oglekļa emisiju, veicina 
dabas atjaunošanos un aizsargā 
bioloģisko daudzveidību.

Tāpēc Jaunais Eiropas “Bauhaus” 
ir uz nākotni vērsts un cerību pilns 
projekts, kas Eiropas zaļajam kursam 
piešķir kulturālu un radošu aspektu, 
attīstot ilgtspējīgu un iekļaujošu 
inovāciju vietējā, reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī. Līdzīgi kā 1919. gadā 
izveidotajā vēsturiskajā “Bauhaus” – 
starpdisciplinārā mākslas skolā, 
kas radās visaptverošu pārmaiņu 
laikā, – mēs esam jaunas ēras 
sākumā. Sākotnējie dibinātāji savā 
darbā pievērsās šīm pārmaiņām 
un meklēja cerīgus, optimistiskus 
risinājumus jauniem izaicinājumiem. 
“Bauhaus” ātri kļuva par globālu 
kultūras kustību, kas apvienoja 
māksliniekus, dizainerus, arhitektus 
un amatniekus. Vecais “Bauhaus” bija 
iedvesmas avots starpdisciplināras 
pieejas atjaunošanai, un tā ir 
ļoti nepieciešama, lai risinātu arī 
mūsdienu grūtības tagad, kad mēs 
atkal saskaramies ar ievērojamām 
pārmaiņām.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Šā līdzdalības projekta kopīgās 
izstrādes posmā Eiropas Komisijas 
pirmais solis bija uzrunāt pilsonisko 
sabiedrību un ieinteresētās personas. 
Pēc tam kad priekšsēdētāja Ursula 
fon der Leiena (Ursula von der Leyen) 
2020. gada septembrī izziņoja šo 
projektu, Eiropas Komisija publicēja 
atklātu uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus par to, kādam vajadzētu 
būt jaunajam Eiropas “Bauhaus” un 
kādas problēmas tam būtu jārisina, 

un dalīties ar idejām un pieredzi, kas 
saistīta ar pastāvošo paraugpraksi 
un varētu noderēt šīs ieceres 
īstenošanā. Jaunā Eiropas “Bauhaus” 
koncepcijas pamatā ir dažādie šajā 
posmā saņemtie ieteikumi. Pēdējā 
gada laikā šī iniciatīva ir guvusi 
samērā lielu atsaucību, un 2021. gada 
septembrī Eiropas Komisija pieņēma 
paziņojumu, kurā izklāstīta koncepcija 
un turpmākie pasākumi.

2.1. Jaunā Eiropas “Bauhaus” četras galvenās tēmas

Radīt kustību nozīmē strādāt ar 
cilvēkiem un noskaidrot viņu intereses, 
vajadzības un motivāciju. Analizējot 
kopīgās izstrādes posmā iegūtos 
datus, Komisija noteica četras tēmas, 
kuras tā izmantos, īstenojot Jauno 
Eiropas “Bauhaus”.

Saiknes ar dabu atjaunošana

Atbildes liecināja, ka ir augusi 
gan cilvēku izpratne par klimata 
pārmaiņām, gan vēlme tās risināt 
un samazināt piesārņojuma ietekmi 
uz sevi. Sabiedrības uzskatu, ka 
ir jāatjauno saikne ar dabu – arī 
veselības un labklājības labad – 
apstiprina pētījumi, ka plašākas 
iespējas saskarties ar dabu 
sabiedriskajā telpā uzlabo iedzīvotāju 

veselību un mazina ar ienākumiem 
saistīto nevienlīdzību veselības 
jomā. Uz dabu balstīti risinājumi 
pilsētās var palīdzēt risināt plūdu 
un citu ekstremālu laikapstākļu 
problēmas, vienlaikus padarot 
apbūvētās teritorijas pievilcīgākas. 
Klimatrīcība vairs netiek uzskatīta par 
abstraktu, bet gan par neatņemamu 
mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, 
kas var uzlabot gaisa, ūdens un 
augsnes kvalitāti un vispārējos dzīves 
apstākļus. Iedvesmojoties no dabas 
un mācoties no tās, ir jāpāriet no 
perspektīvas, kuras centrā ir cilvēks, 
uz perspektīvu, kas orientēta uz dzīvi. 
Kopīgās izstrādes posmā saņemtā 
informācija izgaismo izglītības un 
kultūras izšķirīgo nozīmi paradigmas 
maiņā uz jaunu uzvedību un vērtībām.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Piederības sajūtas atgūšana

Respondenti izteica spēcīgu vēlmi 
veidot saiknes starp cilvēkiem. Tādēļ 
ir jāveicina paaudžu solidaritāte, 
jāattīsta saikne starp izglītību un 
mākslu vietējā līmenī, kā arī jāuzlabo 
kopīgās telpas un tikšanās vietas. 
Tuvienes ekonomika ar tādām 
koncepcijām kā “15 minūšu pilsētas”, 
kas ļauj iedzīvotājiem piekļūt 
svarīgākajiem pakalpojumiem un 
ērtībām pastaigas attālumā, arī ir 
veids, kā stiprināt saites un veicināt 
veselīgu, ilgtspējīgu un aktīvu 
mobilitāti.

Kultūras vērtības (kultūras 
mantojums, māksla, vietējā 
amatniecība, zinātība utt.), dabas 
vērtības (ainavas, dabas resursi 
utt.) un sociālās vērtības (sociālie 
uzņēmumi, vietējās organizācijas 
un apvienības utt.) padara vietu 
unikālu. Kultūras dzīve, mākslas 

pasākumi un koncerti sniedz iespējas 
veidot saiknes un saskarties ar 
citiem sabiedrības locekļiem, proti, 
tos vienojošos elementus, kuri rada 
piederības sajūtu.

To vietu un cilvēku izvirzīšana 
par prioritāti, kam tas 
nepieciešams visvairāk 

Kopīgās izstrādes posma respondenti 
uzsvēra, ka Jaunajam Eiropas 
“Bauhaus” jābūt iekļaujošam. Tas 
attiecas ne tikai uz cilvēkiem, bet arī 
uz vietām, kur viņi dzīvo. Skaistiem un 
ilgtspējīgiem risinājumiem jābūt cenas 
ziņā pieejamiem un piekļūstamiem 
ikvienam. Būtu jāpievērš pienācīga 
uzmanība konkrētajai situācijai, kādā 
atrodas visneaizsargātākās grupas 
un indivīdi, piemēram, tie, kuriem 
draud atstumtība vai nabadzība, vai 
bezpajumtnieki.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Vajadzība pēc visu aprites 
ciklu aptverošas ilgtermiņa 
domāšanas rūpniecības 
ekosistēmā

Kopīgās izstrādes posmā respondenti 
norādīja, ka ir noteikti jāpalielina 
apritīgums, lai risinātu resursu 
un atkritumu neilgtspējīgas 
izmantošanas problēmu, tostarp 

jārod lietojums novecojušām ēkām 
un infrastruktūrai. Piemēram, kad 
vien iespējams, priekšroka būtu 
jādod jau pastāvošo ēku atkārtotai 
izmantošanai, reģenerācijai, 
ekspluatācijas laika pagarināšanai 
un pārveidošanai, nevis jaunu ēku 
būvniecībai. Apritīgam, ilgtspējīgam 
dizainam un arhitektūrai būtu jākļūst 
par jauno normu.

2.2. Izglītība kā svarīgs balsts

Kāda tam ir saistība ar izglītību? 
Pirmām kārtām jau “vecais” 
“Bauhaus” bija skola, taču izglītība 
bija ļoti svarīga, visaptveroša 
tēma arī Jaunā “Bauhaus” kopīgās 
izstrādes posmā. Dalībnieki uzsvēra, 
ka izglītība ir pamats jebkurām 
pārmaiņām un ka mums jau no 
mazotnes bērni ir jāmāca dzīvot 
ilgtspējīgāk un taisnīgāk. Izmantojot 
izglītību un zināšanas, mēs varam 
apvienot dažādu paaudžu cilvēkus, 
pamatojoties uz kopīgām vērtībām, 
mācoties darot un apvienojot dažādu 
pieredzi. Respondenti uzsvēra arī 
jaunas prasmes, kas nepieciešamas 
šajā jaunajā realitātē. Piemēram, 
arhitektus un būvniekus varētu 
mudināt vairāk strādāt ar digitālajiem 
rīkiem, kas varētu palīdzēt novērst 
materiālu zudumus, un uz ilgtspēju un 
aprites ciklu vērsta domāšana varētu 

kļūt par vienu no mācību un prakses 
pamattēmām.

Turklāt mazāk formāli mācīšanās 
veidi apvieno jaunas cilvēku grupas, 
veicina empātiju un sekmē zināšanu 
apmaiņu un savstarpēju izpratni par 
sarežģītām tēmām vietējā mērogā. 
Tie ir būtiski elementi, lai risinātu 
tādus sistēmiskus jautājumus kā 
ilgtspēja ar mērķi radīt kopīgu, 
praktisku kustību, kas virzās uz 
skaistu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
dzīvesveidu. Tāpēc vispārējais 
mērķis ir veicināt pārmaiņas mūsu 
domāšanā, rīcībā un darbā, lai risinātu 
ilgtspējas un digitalizācijas grūtības 
mūsu sabiedrībā.

Kopīgās izstrādes posmā gūtie 
secinājumi labi saskan ar Eiropas 
Komisijas vispārējo vīziju, kas 

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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atspoguļota Eiropas izglītības 
telpā. Komisija ir iecerējusi palīdzēt 
Eiropas izglītības sistēmām pāriet 
uz videi draudzīgu un digitālu 
nākotni, uzsverot, ka tai vajadzētu 
būt iekļaujošai. Eiropas Savienības 
izglītības, apmācības, jaunatnes 
un sporta programmas Erasmus+ 
prioritātes (piemēram, iekļaušana 
un daudzveidība, kā arī vide un 
cīņa pret klimata pārmaiņām) ir šīs 
pārejas pamatelementi. Iesaistot 
dalībniekus, kuriem ir mazāk iespēju, 
un sniedzot atbalstu organizācijām, 
kas aktīvi strādā, lai pārvarētu 

šķēršļus iekļaušanai, Erasmus+ 
nodrošina satvaru rīcībai. Programma 
atbalsta arī inovatīvas, videi 
draudzīgas prakses izmantošanu, lai 
izglītojamie, personāls un jaunatnes 
darbinieki kļūtu par patiesiem 
pārmaiņu veicinātājiem (piemēram, 
resursu taupīšana, enerģijas 
patēriņa, atkritumu un oglekļa pēdas 
samazināšana, kā arī ilgtspējīgas 
pārtikas un transporta izvēle). Jaunā 
Eiropas “Bauhaus” unikālā pieeja 
nodrošina, ka šī pāreja un veiktās 
darbības ir vērstas uz mūsu nākotnes 
dzīves vidi.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga

https://education.ec.europa.eu/lv
https://education.ec.europa.eu/lv


18

2.3. Turpmākie pasākumi – mācību vietu 
pārveidošana un 2023. gada Jaunā Eiropas 
“Bauhaus” balva

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir kustība, 
kas aptver vairākas tēmas un jomas. 
Tomēr vietas, kur cilvēki pulcējas, lai 
mācītos, – no klasēm līdz ielām un no 
rotaļu laukumiem līdz bibliotēkām – 
ir galvenie attīstības centri. Tās ļauj 
ieraudzīt nepieciešamās pārmaiņas 
un parāda, ka tās ir iespējamas. 
Tāpēc 2022. gada sākumā Eiropas 
Komisija kopā ar Klimatizglītības 
koalīciju iniciatīvas “Jaunais Eiropas 
“Bauhaus”” ietvaros izsludināja 
uzaicinājumu paust ieinteresētību par 
mācību vietu pārveidi, lai kopā risinātu 
tieši problēmas izglītības jomā. 
Uzaicinājuma mērķis ir atrast jau 
notiekošus vai jaunus reformējošus 
projektus, kuri atspoguļo Jaunā 
Eiropas “Bauhaus” vērtības izglītības, 
apmācības, jaunatnes un zināšanu 
jomās un kuru mērķis ir panākt 
pārmaiņas kādā fiziskā izglītības un 
zināšanu telpā, mācīšanās veidos vai 
skolu attiecībās ar vietējo sabiedrību.

Dalībnieki, kas atsaucas uz šo 
uzaicinājumu, var sazināties ar līdzīgi 
domājošiem projektu īstenotājiem 
un potenciālajiem partneriem un 
tikt uzaicināti uz sanāksmēm un 
pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt 
viņu centienus, ļaujot viņiem 
apmainīties ar attiecīgo praksi un 
pieredzi. Viņi var arī popularizēt savus 
projektus, izmantojot Jaunā Eiropas 
“Bauhaus” komunikācijas kanālus. 
Uzaicinājuma mērķis ir, apkopojot 
labākos risinājumus, koncepcijas 
pierādījumus un labas prakses 
piemērus visām nākotnes mācību 
vidēm, izveidot plašu sadarbības 
tīklu. Tad tas var veicināt skaistus, 
ilgtspējīgus un iekļaujošus (mūž)
izglītības veidus gan klasē, gan ārpus 
tās. Uzaicinājums palīdz dalībniekiem 
sagatavoties projektu iesniegšanai 
2023. gada Jaunā Eiropas “Bauhaus” 
balvu konkursam, kurā galvenā 
uzmanība tiek veltīta izglītībai.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_en
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Šajā nodaļā mēs iepazīstinām ar 
sešiem eTwinning projektiem, kas 
īstenoti Eiropā un ārpus tās. Šie 
projekti ir atlasīti, pamatojoties 
uz to tematiku un novatoriskajām 
iezīmēm, lai iedvesmotu citus 
skolotājus. Papildus eTwinning 
projektu galveno elementu 
aprakstam tika intervēti projektos 
iesaistītie skolotāji par viņu pieredzi 
eTwinning projektos, kā arī eksperti 

tika lūgti komentēt konkrētus 
projektu aspektus. Tika intervēti 
divi skolotāji no katra projekta, 
cenšoties nodrošināt dažādu valstu 
pārstāvniecību, savukārt skolēni 
un citi partneri sniedza savu 
ieguldījumu, atbildot uz dažiem 
rakstiskiem jautājumiem. Pilns katrā 
projektā iesaistīto partneru saraksts 
ir pieejams pielikumā.

3.1. Mission #Explorers of Nature

Iesaistītās valstis: Grieķija, Islande, Itālija un Latvija

Skolēnu vecums: 3–6 gadi

Intervēto skolotāju vārdi,  
skolas un valstis:

Steinunn Sigurgeirsdottir, Leikskólinn Álfaheiði, 
Koubavogira, Islande
Kristīna Bernāne, Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestāde “Mežmaliņa”, Priekuļi, Latvija

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Par projektu

Projekta mērķis bija meklēt un 
pārveidot “apslēptos dārgumus” 
skolas apkārtnē. Kā to apraksta 
projekta partneri: “Daba ir dārgums, 
kas jāatklāj un jāsaglabā, un ideja 
par dabas mācīšanu, izmantojot āra 
izglītības prakses, var būt diezgan 
lietderīga.” Precizējot: skolēni izprata 
pazīstamu vietu (skolas dārza, jūras, 
meža, pludmales utt.) būtību un 
veidoja savu identitāti, balstoties 
uz dabas elementiem (galvenokārt 
ūdeni un augsni). Skolēnu autentiskā 
pieredze tika rekonstruēta un 
pārveidota. Tas veicināja reālu 
mācīšanos dabiskā un iekļaujošā 
kontekstā, jo skolēni varēja brīvi 
izteikt priekšlikumus, eksperimentēt, 
mainīties, priecāties, veikt savas 
izvēles un mācīties izvērtēt 
riskus, izprotot pamatā esošos 
ierobežojumus un apzinoties iespējas.

Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Pastāvīgi mainīgajai pasaulei ir 
vajadzīgi iedzīvotāji, kas ir vērīgi, 
reaģējoši un inovatīvi attiecībā uz 
Ilgtspējīgas attīstības programmas 
2030. gadam transversālajiem 
un kopīgajiem mērķiem. Projekta 
aktivitātes ļāva skolēniem iepazīt 
dabu un dzīvniekus savā un skolas 

apkārtnē. Piemēram, skolēni vāca 
dabas materiālus, iepazina skolas 
apkārtējā vidē dzīvojošos dzīvniekus, 
kopīgi veidoja dārzu un mākslas 
darbus. Projekts rosināja skolēnus būt 
zinātkāriem, rotaļīgiem un atvērtiem 
tam, ko daba var viņiem iemācīt. 
Projekts ietvēra dažādus pasākumus, 
kas saistīti ar ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem, ieskaitot šādus mērķus:

• 3. mērķis – laba veselība un 
labklājība;

• 14. mērķis – dzīvība ūdenī;

• 15. mērķis – dzīvība uz zemes.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga
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Gan Islandes, gan Latvijas skolotāji 
iesaistījās šajā projektā, jo tēmas 
atbilda viņu skolu mērķiem un 
vērtībām. Viņi uzskata, ka “dabas 
izpētē svarīgi elementi ir rūpība, 
iecietība un cieņa”. Runājot par 
integrāciju mācību programmās, 
Kristīna sacīja, ka projekts ļoti labi 
iekļaujas Latvijas skolu mācību 
programmās, būdams vērsts uz 
skolēnu digitālajām prasmēm, 
mācīšanos mācīties, kritisko 
domāšanu, problēmu risināšanu un 
komunikāciju, izmantojot materiālus 
viņu dzimtajā valodā. Turklāt skolēni 
uzlaboja arī savas sociālās un 
pilsoniskās kompetences, paužot savu 
viedokli, piemēram, par to, kā uzlabot 
un saglabāt vidi.

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Skolotāji kopīgi organizēja galvenās 
aktivitātes, pēc tam katrs no viņiem 
izlēma, kā tās īstenot ar saviem 
skolēniem. Sākumā skolotāji iesaistīja 
skolēnus projekta aktivitātēs, lai 
palielinātu viņu interesi un zinātkāri. 
Piemēram, katras partnerskolas 
skolēni izstrādāja logotipus un pēc 
tam balsoja par to logotipu, kurš 
vislabāk attēlo projektu. Galu galā 
divi logotipi ieguva vienādu balsu 
skaitu, tāpēc skolotāji tos apvienoja 
vienā logotipā. Tā skolēni tika 

iepazīstināti ar demokrātijas tēmu. 
Vēlāk skolēniem tika uzdoti formatīvi 
jautājumi, lai veidotu mācību procesu, 
piemēram, “Ko mums vajadzētu darīt 
tālāk?” un “Kāds ir tavs viedoklis?”.

Skolēni tika iepazīstināti ar jēdzienu 
“pētīšana”, kas viņiem sniedza 
iespēju praktizēt savas novērošanas 
prasmes, pētīt virsmas, meklēt un 
vākt interesantus priekšmetus, veikt 
atklājumus un uzdot jautājumus. Šīs 
aktivitātes rezultāti tika dokumentēti 
Padlet, Genially un Prezi prezentācijās. 
Viņi arī klausījās dziesmas, spēlēja 
atmiņas spēles, piedalījās konkursos, 
veica ataudzēšanas un diedzēšanas 
eksperimentus un iepazinās ar 
paplašināto realitāti, izmantojot 
QuiverVision. Turklāt pēc grupas 
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https://view.genial.ly/5f9ed5523435660d1d4c1bc5/presentation-missionexplores-of-nature
https://www.youtube.com/watch?v=7mt79JW9u18
https://wordwall.net/resource/15279274/spring-memories
https://www.treeoftheyear.org/ToY-global/Home
https://www.youtube.com/watch?v=_hdcbwDLzSk
https://www.youtube.com/watch?v=_hdcbwDLzSk
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diskusijas par sapņiem skolēni devās 
pastaigā dabā un meklēja materiālus, 
no kuriem veidoja sapņu ķērājus, ko 
dāvināja vecākiem Ziemassvētkos.

Projekta laikā skolēni arī lasīja 
grāmatu par ūdens nozīmi un uzzināja 
vairāk par piesārņojumu. Ar skolotāju 
palīdzību skolēni piedalījās aktivitātē, 
kurā tīrīja dažādus ar netīru ūdeni 
piepildītus traukus. Citā aktivitātē 
skolēniem bija iespēja uzzināt vairāk 
par bitēm, būvēt stropus un izveidot 
bišu dzīvotni. Viņi arī pētīja tauriņus, 
izmantojot lietotni ButterflyCount, 
veidoja tauriņus, izmantojot STEAM 
prasmes, un pētīja jūras dzīvniekus, 
piemēram, Vidusjūras mūku roņus. 
Projekta noslēgumā skolēni izveidoja 
skices par to, kādam būtu jāizskatās 
viņu bērnudārza stūrītim dārzā, 
ierosinot ierīkot baskāju taku un 

siltumnīcu. Citā aktivitātē mājsēdes 
laikā skolēni tika aicināti izpētīt dabu 
un uzņemt dažas fotogrāfijas. Tās tika 
apkopotas kolāžā.

Skolēni piedalījās arī radošās un 
krāsainās aktivitātēs, piemēram, 
apgleznoja un dekorēja skolas rotaļu 
laukuma sienas un podus. Skolēni 
tika iepazīstināti arī ar ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, izmantojot 
projekta ThinkNature animācijas 
klipu, kurā izskaidrots, kas ir dabā 
balstīti risinājumi un kā projektā un 
platformā ir plānots tos izmantot, 
lai pārvarētu pašreizējās problēmas 
un apdraudējumus, kas saistīti ar 
klimata pārmaiņām. Visbeidzot, 
skolēni uzzināja par veselīgiem 
ieradumiem ikdienā, tostarp par 
augļu ēšanu, rotaļām svaigā gaisā un 
riteņbraukšanu.

Daži skolēni saviem skolotājiem 
pastāstīja par savām iecienītākajām 
aktivitātēm un neaizmirstamajiem 
brīžiem.
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https://www.vlinderstichting.nl/butterfly-conservation-europe/news-events/blog/easy-to-use-app-provides-boost-for-european-butterfly-enthusiasts/#:~:text=The%20ButterflyCount%20app%20has%20the,is%20a%2015%2Dminute%20count.
https://www.storyjumper.com/book/read/93994716/60c1ce9717f72
https://sway.office.com/tBU8OdTgGqLZVn50?ref=Link&loc=play
https://www.youtube.com/watch?v=6rn6jOZ6Bs8
https://www.youtube.com/watch?v=6rn6jOZ6Bs8
https://milanoclever.net/soluzioni-nbs/
https://milanoclever.net/soluzioni-nbs/
https://www.youtube.com/watch?v=paVTJtgGFFU
https://www.youtube.com/watch?v=paVTJtgGFFU
https://www.youtube.com/watch?v=paVTJtgGFFU
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Es uzzīmēju attēlu, 
un tas bija projekta 
logotips. 
Ísey, Islande

Bija jautri sarīkot 
hotdogu ballīti. 
Vigdís, Islande

OKopumā pirmsskolas vecuma 
skolēnu sadarbība var būt sarežģīta, 
jo šajā vecumā lielākā daļa no viņiem 
neprot runāt svešvalodā vai rakstīt 
un nevar iesaistīties TwinSpace. 
Kā aprakstīja Steinunn un Kristīna, 
skolotāji ir starpnieki un “tulki”, jo 
viņi palīdz skolēniem saprast un 
piedalīties projektā. Skolēni radīja 
produktus, un šie produkti bija 
saistīti ar viņu partneru produktiem. 
Piemēram, vienas klases skolēni 
uzrakstīja daļu stāsta, ko turpināja 
otra klase, vai arī vienas klases 

skolēni izveidoja daļu iedomu tēla, 
ko pabeidza otra klase. Tiešsaistes 
tikšanās parasti bija jauks veids, kā ar 
skolotāju palīdzību un atbalstu skolēni 
varēja satikties un sadarboties. Šajā 
ziņā Steinunn un Kristīna atzina: 
“Bērni arī iepazina cits citu, tiekoties 
tiešsaistē un kopīgi strādājot pie 
kāda mērķa. Tā ir liela mācība 
piecgadīgajiem bērniem, kuriem šis 
projekts bija pirmā reālā starptautiskā 
sadarbība.”

Saistība ar gada tēmu

2022. gada eTwinning tēma ir vērsta 
uz estētiku, ilgtspēju un kopību. Šis 
projekts īpaši uzsvēra āra un vides 
izglītības nozīmi, sevišķi to, cik 
svarīgi ir ļaut pirmsskolas skolēniem 
kopā atklāt apkārtējo vidi. Kā teica 
Itālijas partneri Claudia Murelli, 
Valeria Giacomelli,, Silvia Gisonda 
un Anna Monopoli, “pieredzes un 
estētiskie pētījumi, kas radās, atklājot 
dabas materiālus kā pieejamus un 
koplietojamus dārgumus, stimulēja 
radīt ļoti vienkāršas pagaidu mākslas 
instalācijas un ekspresīvas aktivitātes, 
ko iedvesmojusi pati daba, kā arī 
mākslinieki un dizaineri, kurus, 
savukārt, arī bija iedvesmojusi daba”. 
Turklāt intervētie skolotāji apdomāja, 
kas ir Jaunais Eiropas “Bauhaus” un ko 
tas nozīmē viņiem un viņu skolēniem. 
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Steinunn teica: “Daba ir liela daļa no 
mūsu nākotnes. Mūsu projekts māca 
bērniem apzināties apkārtējo vidi un 
saskatīt skaistumu gan dabā, gan 
citam citā. Ilgtspēja mums māca, kā 
mēs varam sadarboties ar dabu, un 
tā piecgadīgajiem bērniem ir svarīga 
mācība.”

Turklāt projekta partneri no 
pirmsskolas izglītības iestādes Operā 
(Itālijā) norādīja uz projekta un 
Jaunā Eiropas “Bauhaus” saistību: 
“Risinājumi, kas tika iegūti aktivitātēs, 
kurās tika meklēti dabā balstīti 
risinājumi, lai atkal ieviestu tauriņus 
un bites mūsu skolas dārzā, bija 
veids, kā atjaunot ekosistēmu ar 
vienkāršiem, dabiskiem risinājumiem 
un videi draudzīgām darbībām, 
kas veicina bērnu izpratni par vidi.” 
Turklāt Kristīna paskaidroja, ka 
daba un ilgtspēja nebija vienīgās 
projekta pamattēmas – viena no 
galvenajām jomām bija arī māksla. 
Tas bija manāms aktivitātēs, kurās 
skolēni darināja dažādus darbus, un 
aktivitātēs, kurās viņi dekorēja savas 
skolas sienas, jo “viņi arī padarīja 
skaistu savas skolas vidi”.

Šajā saistībā gan skolotāji, gan 
skolēni pasapņoja, kāda būtu viņu 
sapņu skola un sapņu mācību telpa. 
Konkrētāk, abas intervētās skolotājas 
bija vienisprātis, ka viņu sapņu 

skola būtu dabas ieskauta. Kristīna 
piebilda: “Mana sapņu mācību telpa ir 
skaista, zaļa un saulaina vieta, kur visi 
jūtas droši un laimīgi, kur katrs var 
pilnveidoties, kā viņam vajag,” – un 
Steinunn teica: “Tur būtu daudz vietas, 
kur bērniem spēlēties, un viss skolas 
personāls būtu sertificēti skolotāji.” 
Skolēni pastāstīja skolotājiem par 
savām sapņu skolām un dalījās ar 
šādām idejām.
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Tur ir rotaļlietas, bērni 
un skolotāji. Bērni un 
skolotāji skolu uzcēla 
paši.  
Rakel, Islande

Uz sienām būtu skaisti 
zīmējumi, skolā būtu 
peldbaseins, kurā 
bērni mācītos peldēt. 
Klasē būtu 6 meitenes 
un 10 zēni. Ārā būtu 
atrakciju parks. 
Rasa, Latvija

Iekšā būtu mēness, 
mēs to uztaisītu un 
piekarinātu. Mums 
būtu arī zvaigznes. 
Saga, Islande

Skola būtu 
varavīksnes krāsās. 
Visi bērni būtu ļoti 
draudzīgi un palīdzētu 
cits citam, un skolotāji 
būtu izpalīdzīgi. 
Beigas. 
Elizabete, Latvija
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Pie skolas būtu 
divas Ziemassvētku 
eglītes, kuras mēs 
varētu Ziemassvētkos 
izrotāt. Skolā visiem 
būtu laiks spēlēties 
un sadraudzēties ar 
klasesbiedriem. 
Alise, Latvija

Tā būtu māja ar 
lieliem logiem, un 
mājas jumts būtu kā 
sēnes cepurīte. Un 
mēs varētu spēlēties 
un skriet uz jumta. 
Elīna, Latvija

Visbeidzot, Itālijas partneres Monaca 
Rosa Maria, Caldini Natalina, Branca 
Loredanda, Milana Antonella, Calvo 
Antonina un Sarta Emanuela savas 
sapņu skolas raksturoja kā vietu, 
kur “skolotāji un bērni kopā var kļūt 
par fiziskās, savstarpējo attiecību 
un psiholoģiskās labbūtības telpas 
veidotājiem, rūpīgi radot tādu mācību 
vidi, kas ir pēc iespējas atvērtāka un 
inovatīvāka. Tādējādi skola kļūst par 
pastāvīgu un dinamisku pētniecības 
laboratoriju”.

Eksperta viedoklis par projektu

Eksperte: Kristina Madsen, Ekoskolas
Kristina Madsen ir Ekoskolu 
programmas starptautiskā izglītības 
koordinatore Vides izglītības fondā, 
kas atrodas Kopenhāgenā, Dānijā. 
Ekoskolu programma, ko Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Izglītības, 
zinātnes un kultūras organizācija 
(UNESCO) ir atzinusi par pasaules 
līderi ilgtspējīgas attīstības izglītības 
jomā, ir izglītības modelis, kas liek 
skolēnus uz ilgtspēju vērsta pārmaiņu 
procesa centrā, tādējādi ļaujot viņiem 
iepazīt reālās problēmas, ar ko 
saskaras viņu kopienas.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Nav noslēpums, ka ir steidzami 
jārīkojas klimata jomā un jāaizsargā 
pasaules bioloģiskā daudzveidība 
un ka tas prasa apņēmīgu rīcību no 
pilnīgi visiem. Tomēr šos centienus 
diez vai izdosies īstenot, ja netiks 
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ievērotas tādas pamatvērtības kā 
rūpes un cieņa pret citiem cilvēkiem, 
dzīvniekiem un kukaiņiem – visu šo 
smalko ekosistēmu. Šis projekts ir 
lielisks piemērs tam, kā mācīšanās 
brīvā dabā var saistīt mazus bērnus 
ar dabu. Gūstot pozitīvu pieredzi brīvā 
dabā, viņi var attīstīt savu zinātkāri, 
sadarbības prasmes un izpratni 
par apkārtējo dabu. Šāda agrīna 
pieredze var palīdzēt iemācīties 
rūpēties un sniegt bērniem iespēju 
piedalīties bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā ap viņu mājām un viņu 
kopienās, kad viņi kļūs vecāki. 

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, šis projekts piedāvā šīs 
tēmas mācīšanai?
Šajā projektā manu uzmanību 
piesaistīja labie pedagoģiskie 
piemēri tam, kā skolotāji piemērotos 
brīžos atkāpās soli atpakaļ, lai 
ļautu bērniem pārdomāt savas 
darbības, brīvi izteikties un nākt 
klajā ar savām idejām par to, kā 
aizsargāt vidi. Skolotāji saprata, ka 
vides projekti ir svarīgi paši par sevi, 
bet tāpat ir svarīgas arī mācīšanās 
iespējas, kas rodas to gaitā. Citiem 
vārdiem sakot, šādu projektu 
galvenajam mērķim vajadzētu 
būt nevis uzbūvēt visskaistāko un 
modernāko kukaiņu viesnīcu, bet gan 
izmantot šo aktivitāti, lai runātu par 
apputeksnētāju nozīmi, novērtētu 

bērnu centienus un palīdzētu viņiem 
apzināties, ka viņi dara ko pozitīvu.

Kādas, tavuprāt, ir šā projekta 
stiprās puses?
Kā minēja viena no skolotājām, 
Covid-19 pandēmija daudziem no 
mums ir likusi iepazīties ar tiešsaistes 
tikšanās un mācību rīkiem. Lai gan tos 
apgūt nav bijis viegli, tie ir padarījuši 
starptautisko sadarbību pieejamāku, 
un šajā gadījumā mani ļoti patīkami 
pārsteidza četru valstu skolotāji, kuri 
spēja sekmēt saikni un sadarbību 
starp maziem bērniem, kas nerunāja 
vienā valodā. Vecāku iesaiste arī ir 
nozīmīga šā projekta sastāvdaļa. 
Ļoti pozitīvi ir tas, ka vecāki saņēma 
informāciju un atgriezenisko saiti par 
bērnu nodarbībām. Cerams, ka tas arī 
radīja iespēju vecākiem sniegt savu 
ieguldījumu un ieteikumus, kā arī 
ļaus turpināt kādu no labās prakses 
piemēriem mājās.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Mūsu tiešsaistes mācību platformā – 
Vides izglītības fonda akadēmijā 
(Foundation for Environmental 
Education Academy) – skolotāji var 
piekļūt dažādiem bezmaksas kursiem 
par tādām tēmām kā bioloģiskā 
daudzveidība, mācības brīvā dabā, 
vides pratība un ilgtspējīgas attīstības 
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mērķi. Pārskats par dažādiem 
kursiem un to pieejamības laiku ir 
sniegts Vides izglītības fonda tīmekļa 
vietnē. Ar Ekoskolu programmu 
saistītā programma “Izzini mežu” 
(Learning About Forests) veicina 
mācīšanos brīvā dabā un praktisku 
pieredzi ar mērķi sniegt skolēniem 
dziļāku izpratni par dabu, ļaujot tiem 

vairāk pašiem praktiski iesaistīties. 
Konkrētas idejas par to, kā izmantot 
dabu mācību stundās, skolotāji 
var atrast bezmaksas rakstā, kas 
pieejams programmas “Izzini mežu” 
tīmekļa vietnē.

3.2. E.S.B.F. – Earth should not be a frying pan

Iesaistītās valstis: Grieķija un Itālija

Skolēnu vecums: 10–12 gadi

Intervēto skolotāju vārdi, 
skolas un valstis:

Angeliki Kougiourouki, 1st Experimental Primary School, 
Aleksandropole, Grieķija
Marina Screpanti, Scuola primaria Viale Abruzzo 
dell’Istituto Comprensivo 3 Chieti, Itālija
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Par projektu

Agona Apell ir teicis: “Globālā 
sasilšana nebeigsies ar to, ka Zeme 
atradīs ēnu zem kokiem, bet gan zem 
mūsu sadotajām rokām.” Projekta 
galvenie mērķi ir mudināt bērnus 
paust bažas par globālo sasilšanu 
un klimata pārmaiņām, izprast, cik 
svarīgi ir sadarboties, lai sasniegtu 
kopīgus mērķus, paust savu viedokli, 
lai veicinātu tādu darbību īstenošanu, 
kas vairo izpratni par ilgtspēju un 
videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī 
radīt viņos aizraušanos ar brīvprātīgo 
darbu un aktīvu pilsoniskumu.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu, 
piedaloties pasākumos un kampaņās, 
kā arī izmantojot 21. gadsimta 
izglītību, kas ietver uz pētniecību 
balstītu mācīšanos, kritisko 
domāšanu, problēmu risināšanu un 
aktīvu pilsoniskumu, attīstot skolēnu 
kognitīvās prasmes un tādējādi 
rosinot viņu radošumu un iztēli.

Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Projektu aizsāka priekšlikums, ko 
izteica Itālijas un Grieķijas skolēni, 
kuri bija strādājuši kopā divus gadus. 
Iepriekšējā eTwinning projekta 
novērtēšanas laikā viņi ierosināja 

strādāt ar tēmu, kas saistīta ar vidi. 
Tajā laikā Grēta Tūnberja (Greta 
Thunberg) pauda savas bažas par 
klimata pārmaiņām un skolēni sekoja 
viņai līdzi dažādās platformās. Ar 
savu rīcību Grēta iedvesmoja skolēnus 
un skolotājus sekot viņas piemēram. 
Abas skolotājas, kas izveidoja 
projektu, – Marina un Angeliki – 
mudināja savus skolēnus iesaistīties, 
jo viņas uzskata, ka viņu uzdevums ir 
“palīdzēt skolēniem kļūt par tādiem 
pilsoņiem, kuri apzinās savu lomu, 
nevis par cilvēkiem, kas spēj tikai 
kritizēt to, kas nav pareizi”. Šajā 
sakarā galvenās visaptverošās jomas, 
kas ietvertas šajā projektā, ir globālā 
sasilšana un klimata pārmaiņas, 
savukārt konkrētākas tēmas ir 
atkritumi, gaismas enerģija, ūdens, 
plastmasa, papīrs un rūpes par vidi. 
Projekts ietvēra arī transversālākas 
tēmas, piemēram, e-drošību, tīmekļa 
etiķeti un autortiesības.

Projektā tika veiktas vairākas ar 
šīm tēmām saistītas aktivitātes. 
Piemēram, skolēni pievērsās grieķu 
un itāļu valodas gramatikai, pētot 
teikumus, kā arī veica uzdevumus, 
pamatojoties uz Grētas runām 
(piemēram, frazeoloģismiem, 
sinonīmiem un pavēles izteiksmes 
lietojumu). Papildu aktivitātēs 
uzmanība tika pievērsta ar vidi 
saistītām matemātikas problēmām, 
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IKT, mākslai, zinātniskiem 
eksperimentiem un rakstpratībai. 
Vides un pilsoniskās izglītības tēma 
patiesībā bija visa gada vadmotīvs 
un aptvēra visas disciplīnas un 
pasākumus. Daži šo pasākumu 
piemēri ir izklāstīti turpmākajās 
iedaļās.

Rakstpratība

Šodien mēs ar Grētu 
mācījāmies itāļu 
valodas gramatiku. 
Mēs noklausījāmies 
viņas uzstāšanos 
konferencē (ar 
subtitriem itāļu valodā), 
pēc tam analizējām 
vārdus AKTĪVISTS, 
AKTĪVS, NEAKTĪVS, 
DARBĪBA [un] AKTĪVI. 
Šie pieci vārdi rosināja 
diskusiju par diviem 
vārdiem no gramatikas 
viedokļa. AKTĪVISTS ir 
lietvārds. DARBĪBA arī 
ir lietvārds, savukārt 
AKTĪVS un NEAKTĪVS 
ir īpašības vārdi, un 
AKTĪVI ir apstākļa 
vārds. Mēs izveidojām 
dažus piemērus itāļu 
valodā. Pēc tam skolēni 
uzrakstīja piecus 
lietvārdus, četrus 
īpašības vārdus un 
četrus apstākļa vārdus 
par Grētu un viņas runu. 
Tad skolēni rakstīja 
autobiogrāfisku tekstu, 
izmantojot izvēlētos 
vārdus.
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Matemātika

Covid-19 pandēmijas laikā Grieķijas 
skolēni projekta aktivitātēs vingrinājās 
matemātikā. Vienā no uzdevumiem 
skolēniem bija uzmanīgi jāaplūko 
diagramma ar atkritumu īpatsvaru 
dažās Eiropas valstīs un par to 
jāraksta komentāri. Lai praktizētos 
diagrammu veidošanā, daži no viņiem 
sagatavoja Google aptauju, kuru 
augšupielādēja Grieķijas Izglītības un 
reliģisko lietu ministrijas tiešsaistes 
digitālajā platformā, un gaidīja, kad to 
aizpildīs klasesbiedri. Viņi sagatavoja 
diagrammas, izmantojot no aptaujas 
atbildēm iegūtos datus.

Grētas runa un mūsu 
partneru piemērs 
sniedza mums iespēju 
mācīties grieķu valo-
das gramatiku citādā 
veidā. Mēs klausījā-
mies viņas uzstāšanos 
konferencē, un mūs 
uzrunāja kāda idioma, 
ko viņa izmantoja, lai 
veicinātu izpratni par 
klimata pārmaiņām. 
Viņa teica, ka tagad ir 
pienācis laiks “novilkt 
robežu”. Analizējot 
viņas vārdus un to 
patieso nozīmi, skolēni 
mēģināja atrast sino-
nīmus un citādi izteikt 
to, ko nozīmē “novilkt 
robežu”. Piemēram, 
kaut ko pārtraukt, 
ieviest savā dzīvē 
jaunas lietas, darīt 
kaut ko jaunu, kaut 
ko izbeigt vai sākt no 
jauna. Pēc tam sko-
lēni izmantoja pavēles 
izteiksmi, kas bija gra-
matikas stundas tēma, 
lai veidotu teikumus 
grieķu valodā.
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Zinātne

Viena no skolu mācību grāmatu 
nodaļām ir veltīta enerģijai. Grētas 
runa tika uzskatīta par autentisku 
sākumpunktu enerģijas labo un 
slikto aspektu izzināšanai, jo viņa 
konferencē runāja par toksisku gaisu, 
piesārņojumu un CO2 emisijām. 
Skolēni domāja par vairākiem 
enerģijas aspektiem un to ietekmi uz 
globālo sasilšanu. Piemēram, skolēni 
pētīja, cik lielu CO2 emisiju daļu rada 
kodolenerģija un kā ķīmiskā enerģija 
var ietekmēt ekosistēmu. Kā norādīja 
Angeliki: “Skolēni bija pārsteigti par 
to, ka mēs sākām pētīt enerģijas 
aspektus citādā veidā.” Viens no 
skolēniem uzsvēra: “Tā ir mācību 
satura un valodas integrēta apguve 
(CLIL)! Es domāju, ka mēs to varam 

izdarīt tikai ģeogrāfijā, ko mums māca 
angļu valodas skolotājs!”

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Izmantojot skolēnu idejas, tika 
izstrādātas dažādas aktivitātes. 
Zemāk ir sniegti daži to aktivitāšu 
piemēri, kas palīdzēja radīt 
galaproduktus. Starptautiskajās 
grupās tika radīti pieci oriģināli 
produkti, kurus visus sagatavoja 
skolēni paši, izmantojot IKT rīkus. 
Skolēni izvēlējās produktus, ko viņi 
vēlas radīt, kā arī tīmekļa rīkus, kurus 
viņi izmantos. Viņi arī ierosināja 
idejas saviem partneriem un pēc 
tam forumos izvēlējās labākās 
idejas. Covid-19 pandēmijas laikā 
abas skolotājas skolēnu dzimtajā 
valodā sagatavoja pamācības ar 
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norādījumiem, kā izmantot šos rīkus. 
Skolotājas norādīja: “Mēs vēlējāmies 
gūt maksimālu labumu no Web 2.0 
rīkiem, tāpēc mudinājām skolēnus 
izmantot šos rīkus daudzās citās 
mācību programmas jomās.” Piecas 
tematiskās grupas meklēja idejas 
un priekšlikumus par savām tēmām: 
atkritumi, plastmasa un papīrs, 
gaismas enerģija, ūdens un rūpes par 
vidi.

Vēl viena aktivitāte, kas palīdzēja 
veicināt skolēnu izpratni par vides 
saudzēšanu, bija trīs TV raidījumu 
veidošana. Skolotāji vēlējās, lai skolēni 
apzinātos problēmas, ar kurām 
saskaras planēta, un saprastu, ka 
pat paši jaunākie skolēni var palīdzēt 
mainīt pasauli, vispirms mainot 
savu rīcību un pēc tam paužot savu 
viedokli un aicinot citus cilvēkus 
sekot viņu piemēram. Skolēni reizi 
trijos mēnešos reālu ziņu raidījumu 

formātā sagatavoja trīs TV raidījumus 
angļu valodā, izmantojot zaļo ekrānu. 
Skolēni sniedza intervijas, aktivitātes, 
idejas un priekšlikumus par vides 
tēmu. Tika izveidots tiešsaistes 
sadarbības resurss (viki vietne), lai 
skolēni varētu pētīt šo tematu un 
paplašināt savas zināšanas. Svarīgs 
faktors bija tas, ka laikā, kad skolas 
bija slēgtas, gan skolēni, gan skolotāji 
sadarbojās no mājām, lai izveidotu 
otro un trešo TV raidījumu.

Vēl viena interesanta aktivitāte bija 
eTwinning projekta sasaistīšana 
ar Klimatrīcības projektu (Climate 
Action Project). Skolēni no Grieķijas 
un Itālijas pētīja klimata pārmaiņu 
cēloņus, piedaloties diskusijās un ideju 
apmaiņā savās klasēs, kā arī dalījās 
ar saviem viedokļiem. Pēc tam Itālijas 
skolēni noskatījās video un uzklausīja 
Grieķijas skolēnu viedokli par klimata 
pārmaiņu ietekmi.

Papildu aktivitātes, kuras ierosināja 
skolēni un kuras tika īstenotas 
projekta laikā, ietvēra Grētas 
Tūnberjas ierosināto sēdošo protestu, 
lai informētu visu skolu par planētas 
problēmām. Tika noorganizēts gājiens, 
lai uzrunātu ne tikai skolu, bet arī 
vietējo sabiedrību. Itālijā skolēni 
pārliecināja daudzus skolotājus un 
klases piedalīties sēdošajā protestā 
un gājienā, pat ja viņi nebija projekta 
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dalībnieki. Grieķijā skolēni piedalījās 
streikā pret klimata pārmaiņām, 
ko organizēja pusaudži no pilsētas 
vidusskolām. Citas aktivitātes 
bija pārdomu diskusijas forumos 
(piemēram, par projekta nosaukuma 
nozīmi), viki vietņu un konceptuālo 
karšu veidošana, debates un kopīga 
rakstīšana.

Lai nodrošinātu pietiekamu 
saziņu starp skolēniem, tika 
organizētas vairākas tiešsaistes 
sesijas un forumi. Piemēram, 
tika organizēta videokonference 
starp starptautiskajās komandās 
iesaistītajiem Grieķijas un Itālijas 
skolēniem, lai viņi varētu tikties 
tiešsaistē un pieņemt lēmumus par 
saviem produktiem.

Covid-19 pandēmijas laikā Itālijas 
skolēni rakstīja vēstules saviem 
partneriem no Grieķijas, kuri atbildēja 
ar savām domām un jūtām par 
saviem partneriem. Visbeidzot, 
notika tiešsaistes sanāksme starp 
skolotājiem un skolēniem, lai tiktos, 
apspriestu, pārdomātu un novērtētu 
projektu, izmantojot skolotāju 
sagatavotu spēli un rīku Mentimeter, 
kurā skolēni izteica savus viedokļus 
par eTwinning projektu.

Projektā tika iesaistīti arī projekta 
dalībnieku kolēģi. Konkrētāk, Itālijas 
skolotāja Raffaella D’Amicodatri, 
kas māca zinātni, darbojās projektā 
un piedalījās tādās aktivitātēs 
kā sēdošais protests un gājieni. 
Tālmācības laikā viņa bija 
atbildīga par atbalstu vienai no 
starptautiskajām komandām. Viņa 
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teica: “Covid-19 izraisītā mājsēde man 
deva iespēju iepazīties ar eTwinning 
platformu un dažādiem izglītības 
rīkiem. Man bija laiks papildināt savas 
zināšanas, iepazīt un pārdomāt jaunas 
mācīšanas stratēģijas un jaunus 
domāšanas un izglītošanas veidus. 
Turklāt šajā laikā man bija vairāk 
laika sadarboties ar kolēģi Marina, 
kura mani atbalstīja un man palīdzēja 
eTwinning jomā.”

Grieķijā IKT skolotājs vienmēr bija 
gatavs sniegt skolēniem atbalstu 
un palīdzību, tāpat kā vēl viens 
sākumskolas skolotājs un direktors, 
kas piedalījās skolēnu intervijās. 
Pandēmijas laikā vecāki tika aicināti 
arī atbalstīt skolotājus, palīdzot 
viņiem dokumentēt viņu bērnu 
paveikto darbu, kad pandēmijas 
dēļ bērni mācījās tālmācībā, un 
sūtīt skolotājiem fotogrāfijas vai 
videomateriālus ar skolēnu paveikto 
darbu (skatīt atstāstus tālāk tekstā). 

Skolotāji teica: “Vecāki ar lielu prieku 
sniedza savu ieguldījumu, jo, kā 
viņi man sacīja, viņiem šķita, ka viņi 
piedalās šajā pasākumā, un viņi jutās 
tā, it kā viņi kopā ar saviem bērniem 
palīdzētu Zemei.” Projekta noslēgumā 
vecāki piedalījās klātienes pasākumā, 
kurā tika prezentēts projekts.

Mans ieguldījums 
projektā bija atbalsts. 
Praktiskā ziņā es 
palīdzēju meitai 
nofilmēt video TV 
ziņām un iedrošināju 
viņu kļūt par šīs 
komandas dalībnieci, 
lai celtu viņas 
pašapziņu.
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Es palīdzēju 
meitai dokumentēt 
aktivitātes, kad viņa 
mācījās tālmācībā 
un darbojās projektā. 
Tajā laikā man bija 
iespēja pārliecināties, 
cik lietderīgi ir 
iesaistīties eTwinning. 
Mani māca ziņkāre, 
tāpēc es piedalījos 
tīmekļseminārā, 
Itālijas nacionālās 
aģentūras rīkotajā 
Itālijas konferencē 
2020. gada 6. aprīlī, 
kur par projektu 
stāstīja manas 
meitas skolotāja 
Marina un partnere no 
Grieķijas Angeliki. Viņu 
savstarpējā sadarbība 
un eTwinning 
potenciāls uz mani 
atstāja lielu iespaidu.

Mans ieguldījums 
projektā bija 
pastāvīgs. Pirmkārt, 
es atbalstīju viņu 
katrā uzdevumā, 
katrā solī, ko viņa 
veica projekta laikā. 
Es viņai palīdzēju arī 
tad, kad viņa, pildot 
dažus uzdevumus, 
lūdza manu viedokli, 
piemēram, pētot 
globālo sasilšanu 
vai diskutējot ar 
viņu par ietekmi, 
kuru rada cilvēka 
darbības, kas izraisa 
klimata pārmaiņas. 
Pandēmijas laikā, kad 
viņai bija jāsagatavo 
videomateriāli TV 
ziņām, es biju klāt, lai 
parādītu, kā to darīt, 
un vēlāk nosūtīju tos 
skolotājai.

Saistība ar gada tēmu

Skolotāji uzskata, ka šis projekts atbilst 
gada tēmai, jo vide un pilsoniskā 
līdzdalība ir projekta pamatjēdzieni 
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līdztekus dabai, klimata pārmaiņām 
un starptautisko komandu tēmām 
(atkritumi, plastmasa un papīrs, 
gaismas enerģija, ūdens un rūpes par 
vidi). Ņemot vērā, ka katrai grupai 
bija sava tēma un uzdevums bija rast 
idejas, kā novērst turpmāku kaitējumu 
vai samazināt patēriņu, plānojot 
konkrētas aktivitātes, “skolēni domāja 
par patiešām skaistu un ilgtspējīgu 
planētu, ideālu vietu dzīvniekiem, 
cilvēkiem un augiem. Viņi kopīgi 
pārdomāja, kā plānot konkrētus 
pasākumus, lai sapnis piepildītos, 
izplatot informāciju par to, ko darīt vai 
nedarīt”. Tālāk tekstā ir dažas atziņas 
no projektā iesaistītajiem skolēniem 
par viņu sapņu skolām.

Savu sapņu skolu 
es iztēlojos dabas 
krāsu piesātinātu. 
Mēs varētu sākt 
krāsot skolas sienas 
zaļā un zilā krāsā un 
izrotāt tās ar sienu 
gleznojumiem. Tad 
skola varētu kļūt par 
vietu, kur patiešām ir 
patīkami būt. 
Giada, Itālija

Manuprāt, skolas var 
palīdzēt mums padarīt 
pasauli ilgtspējīgāku, 
organizējot dienas, 
kurās mēs sakoptu 
kādas vietas, vai 
mācot mums, kā 
pārstrādāt atkritumus, 
un tā tālāk. 
Sara, Itālija

Manuprāt, ideāla 
nākotnes skola būtu 
visiem skolēniem 
draudzīga skola. Tas 
nozīmētu, ka tā varētu 
uzņemt cilvēkus no 
dažādām kultūrām, 
cilvēkus ar invaliditāti 
un, iespējams, 
[cilvēkus] ar atšķirīgu 
dzimumidentitāti. 
Skaista skola varētu 
būt arī videi draudzīga 
skola, kas skolēniem 
mācītu par klimata 
pārmaiņām un globālo 
sasilšanu, un to, kā 
viņi var palīdzēt to 
novērst. 
Irianna, Grieķija
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Arī skolotāji izteica viedokli par 
savām sapņu skolām. Angeliki 
iztēlojas savu sapņu skolu kā “vietu, 
kur skolēni katru dienu mācās ar 
prieku, bez vērtējumu vai vecāku 
gaidu izraisīta spiediena, vienkārši 
tāpēc, lai iemācītos, un uzņemas 
iniciatīvu savā un sabiedrības labā”. 
Marina sapņo par skolu, “kas palīdz 
skolēniem izmantot dažādus resursus 
savu prasmju pilnveidošanai, paverot 
logu uz pasauli un ļaujot mācīties, 
darot, pieredzot dzīvi ar praktiskām 
aktivitātēm un respektējot atšķirības, 
lai sadarbotos un radītu ilgtspējīgu 
pasauli”.

Vēl citi sapņu skolas elementi, par 
kuriem tika stāstīts intervijās, bija 
vairākas laboratorijas, kuras skolēni 
var apmeklēt pēc izvēles; tematiskās 
klases ar īpašām nodarbībām, 
kuras skolēni var brīvi izvēlēties un 
mainīt atkarībā no savām interesēm; 
krāsaina skola, kurā nav rakstāmgaldu 
ne skolēniem, ne skolotājiem; 
elastīgākas telpas, kurās skolēni var 
spēlēties; plašākas skolas bibliotēkas 
un modernizētas IKT laboratorijas; 
vairāk mācīšanās brīvā dabā; mazāk 
birokrātisku procesu; fizisko aktivitāšu 
veicināšana, nodrošinot telpas 
(baseinu vai sporta laukumus).

Eksperta viedoklis par projektu

Eksperte: Luise Heidenreich, EIT 
Klimata ZIK, zināšanu un inovāciju 
kopiena, ko atbalsta Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūts
Luise Heidenreich ir pieredzējusi un 
aizrautīga inovatore ar lielu pieredzi 
starptautiskajā izglītības un mācību 
nozarē. Pašlaik viņa strādā par vienu 
no EIT Klimata ZIK izglītības un 
mācību nodaļas vadītājām, izstrādājot 
un organizējot starptautiskas 
programmas, kas sniedz cilvēkiem 
iespēju attīstīt sistēmu inovācijas 
un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī 
veikt pasākumus klimata jomā. Viena 
no tām ir Jauno inovatoru programma 
(Young Innovators Programme), 
kuras mērķis ir veicināt sistēmiskās 
domāšanas prasmes vidusskolās, 
skolēnu un skolotāju vidū.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Nākamā desmitgade būs izšķiroša, 
lai sagatavotu nākamās paaudzes 
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pārticīgas, iekļaujošas, izturētspējīgas 
un uz oglekļneitrālu ekonomiku 
balstītas sabiedrības veidošanai. 
Visā pasaulē jaunieši pieprasa 
rīkoties klimata jomā ar tādām 
kustībām kā “Piektdienas nākotnei” 
(Fridays for Future), “Ceturtdiena 
klimatam” (Thursday for the Climate) 
un “Jaunatne streiko par klimatu” 
(Youth Strike 4 Climate). Mēs zinām, 
ka šodienas bērni un pusaudži 
2030. gadā būs klimata pārmaiņu 
visvairāk skartās sabiedrības grupas. 
Mēs arī zinām, ka jaunas prasmes 
un jauna uzvedība ir divi galvenie 
pārmaiņu virzītājspēki, kas ved uz zaļo 
pārkārtošanos.

Tas mūsu izglītības sistēmu izvirza 
sistēmisko pārmaiņu centrā. Ir svarīgi 
radīt iespējas jaunu prasmju attīstībai 
tradicionālajās izglītības iestādēs. 
Tomēr daudzām skolām grūtības 
sagādā tas, ka inovācijas klimata 
jomā vēl nav iekļautas mācību 
programmā, un tas rada aizvien 
lielākas bažas skolām, skolotājiem, 
vecākiem un sabiedrībai. Tas nozīmē, 
ka mēs palaižam garām izcilu iespēju 
izmantot pusaudžu radošumu un 
sniegt skolēniem instrumentus, ar 
ko atraisīt viņu potenciālu. Projekts 
E.S.B.F. ir lielisks piemērs skolēnu un 
skolotāju vadītam projektam, kurš 
palīdz veicināt dažādas prasmes un 
uzvedību, kas nepieciešamas klimata 
krīzes risināšanai.

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, projekts piedāvā šīs tēmas 
mācīšanai?
Šis projekts apvieno daudzus elementus, 
kas veido gan skolēnu, gan skolotāju 
mācīšanās pieredzi. Projekts ļauj viņiem 
izpētīt dažādas tēmas no dažādiem 
skatupunktiem, tādējādi palīdzot 
viņiem attīstīt būtiskas prasmes un 
kompetences, kas mudina viņus kļūt 
par pārmaiņu veicinātājiem. Integrējot 
projektu mācību programmā, skolēniem 
tiek dota iespēja izpētīt ar klimatu 
saistītas tēmas no dažādiem aspektiem, 
piemēram, rakstpratības, zinātnes un 
matemātikas skatpunkta, rotaļīgā un 
saistošā veidā, ar uzsvaru uz praktisku 
rīcību. Viņi attīsta šādas prasmes:

• izpratnes veicināšana;

• digitālās prasmes;

• radošums;

• problēmu risināšana;

• uz rīcību orientēta mācīšanās;

• uz izaicinājumiem balstīta 
mācīšanās;

• komunikācijas prasmes;

• kritiskā domāšana;

• citu ietekmēšana.
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Kādas, tavuprāt, ir šā projekta stiprās 
puses?
Projekts E.S.B.F. ir lielisks piemērs 
skolēnu un skolotāju vadītam 
projektam, kas palīdz veicināt 
dažādas prasmes un uzvedību, 
kuras ir nepieciešamas, lai risinātu 
klimata krīzi. Spēcīgās puses ir zaļo 
un digitālo prasmju apvienojums un 
caurviju mācību elementi. Projektā 
lieliski tika izmantota uz pētniecību 
balstīta mācīšanās, mācīšanās no 
vienaudžiem un spēliskošanas pieeja. 
Covid-19 pandēmijas laikā tika 
izveidotas saistošas digitālās mācību 
telpas un skolēni varēja komunicēt un 
sadarboties ar saviem vienaudžiem no 
citām valstīm.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Internetā ir pieejami daudzi resursi, 
piemēram, Klimata izglītības biroja 
(Office for Climate Education) vai 
Pasaules lielākās mācību stundas 
(Worlds’ Largest Lesson) izstrādātais 
saturs, kā arī daudzi Jauno inovatoru 
programmas un tās partneru 
izstrādātie vizuāli rīki, resursi un 
mācību stundu plāni skolotājiem, ko 
var izmantot, lai veicinātu skolēnos 
sarežģītu problēmu risināšanas 
prasmes, sistēmiskās domāšanas 
prasmes, uz izaicinājumiem balstītu 
mācīšanos un citas rotaļīgas pieejas. 
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Par projektu

Projekts SMILE ir Harija Potera 
grāmatu sērijas izdomātās skolas 
Cūkkārpas kopija. Projekts bija 
paredzēts pusaudžiem, kurus aizrauj 
maģija, mācīšanās un personīgā 
izaugsme. SMILE mērķis bija 
izveidot virtuālu skolas kopienu, kas 
balstīta uz pozitīvās psiholoģijas 
principiem, lai mācītos, stiprinātu 

raksturu, komunicētu, sadarbotos 
un radītu jauktu tautību grupās. 
Projekta veidotāji izstrādāja projektu, 
pamatojoties uz skolēnu interesi par 
Hariju Poteru, lai radītu pozitīvu skolas 
vidi un palielinātu skolēnu motivāciju. 
Turklāt projekts lika pamatus 
vispusīgai skolēnu attīstīšanai, 
koncentrējoties uz pašattīstību 
un panākumiem, kas balstīti uz 
ilgtermiņa centieniem un mācīšanos, 
kā arī stiprina skolēnu labbūtību.

3.3. SMILE – The School of Magic Inspiring Learning Experiences

Iesaistītās valstis: Austrija, Čehija, Īrija, Moldova, Polija, Spānija un 
Turcija

Skolēnu vecums: 10–14 gadi

Intervēto skolotāju vārdi, 
skolas un valstis:

Liliana Nederita, Liceul de Limbi Moderne si 
Management, Kišiņeva, Moldova
Sandra Steinbock, Bundesgymnasium und 
Bundesrealgymnasium Braunau am Inn,  
Braunava, Austrija
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Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Projekta SMILE mērķis bija attīstīt 
skolēnu komunikācijas, sadarbības, 
radošās un kritiskās domāšanas 
prasmes, kā arī veicināt viņu 
personīgo attīstību pozitīvā, 
pieņemošā un motivējošā mācību 
vidē. Personīgā attīstība ir jauns 
mācību priekšmets, kas Moldovas 
mācību programmā tika ieviests 
2018. gadā. Projekts SMILE ienesa 
maģiju skolēnu mācību pieredzē un 
pievērsās rakstura stiprajām pusēm. 
Skolēni iejutās Harija Potera lomā, 
kurš cīnās pret ļauno Voldemortu 
un viņa tumšajiem gariem. Tāpat kā 
Harijam, arī projektā iesaistītajiem 
skolēniem bija jācīnās ar saviem 
netikumiem, piemēram, bailēm, 
mobingu internetā, tālruņa lietošanu, 
atkarību no pārtikas un spēlēm. 
Projekta mērķis bija palīdzēt 
skolēniem cīnīties ar šīm problēmām, 
izmantojot viņu “maģiskās spējas”. 
Līdztekus rakstura stipro pušu 
attīstīšanai projekts bija vērsts uz 
dažādām prasmēm, piemēram, 
valodu un starpkultūru kompetencēm. 
Projektā piedalījās septiņi valodu 
skolotāji (pieci angļu valodas skolotāji, 
viens franču valodas skolotājs un 
viens vācu valodas skolotājs), tāpēc 
lielākā daļa projekta SMILE aktivitāšu 
notika angļu valodas stundās, projekta 

uzdevumus sasaistot ar mācību 
programmas prasībām. Skolēniem bija 
jāattīsta savas prasmes šādās jomās.

• Personīgā attīstība

 ‣ Atklāt un attīstīt tādas 
rakstura stiprās puses 
kā radošums, patika 
mācīties, sociālā 
inteliģence, līderība, 
neatlaidība, komandas 
darbs un pašregulācija.

• Zinātne

 ‣ Izzināt burvju triku 
zinātnisko pamatojumu 
un runāt par to.

 ‣ Veikt dažus trikus un 
eksperimentus fizikā un 
ķīmijā un izskaidrot to 
zinātnisko pamatojumu.

• Valodniecība

 ‣ Izmantot specifisku vārdu 
krājumu, lai pastāstītu 
par dažādu zinātņu 
maģiskumu un izskaidrotu 
to (procesu skaidrošana).

 ‣ Izveidot reklāmu 
(videoklipu un plakātu), 
kas popularizē burvju 
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skolas “torņa” izmantoto 
transporta veidu.

 ‣ Iepazīt motivācijas 
vēstules struktūru (SMILE 
motivācijas vēstules).

 ‣ Izmantot angļu/franču/
vācu valodu, lai sazinātos 
un veiktu noteiktus 
uzdevumus.

• Sociālā/pilsoniskā joma

 ‣ Lasīt par Cūkkārpas 
skolas vidi un atveidot to.

 ‣ Pievienoties skolas 
kopienai – SMILE 
tornim –, lai komunicētu, 
sadarbotos un radītu 
jauktu tautību grupās.

 ‣ Gūt iespēju piedalīties 
visos SMILE pasākumos 
(rudens, ziemas un 
pavasara turnīros).

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Projektā skolotāji izveidoja sešus 
tiešsaistes “torņus”, iedvesmojoties 
no Harija Potera skolas Cūkkārpas 
torņiem. SMILE torņi tika nosaukti 

sešu tikumu vārdā – gudrība, drosme, 
cilvēcība, taisnīgums, mērenība 
un transcendence. Katrs no tiem 
ir saistīts ar vairākām rakstura 
stiprajām pusēm.

Projekta sākumā skolēni tika 
iepazīstināti ar dažādajiem torņiem un 
iedalīti tajos “Šķirmices ceremonijā”, 
kas notika visās klasēs. Skolēni 
apdomāja savas rakstura īpašības, 
aizpildot testu, pēc kura viņi tika 
iedalīti konkrētos torņos. Šī aktivitāte 
vairoja skolēnu pašapziņu un palīdzēja 
viņiem labāk izprast savu personību. 
Katru no sešiem projekta SMILE 
torņiem vadīja viens vai divi skolotāji. 
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Skolotāji arī izveidoja mācību vidi 
projekta SMILE TwinSpace lapā, kas 
bija projekta tiešsaistes klase. Katrai 
klasei bija mācību uzdevumi, kuros 
skolēni varēja atrast informāciju par 
konkrētu tēmu un izmantot, ilustrēt un 
saistīt to ar savu personīgo pieredzi 
un grāmatu “Harijs Poters un Filozofu 
akmens”. Skolēni varēja apmeklēt šīs 
lapas, “SMILE klases”, un izvēlēties 
kādu no skolotāju izstrādātajām 
aktivitātēm. Katrā klases lapā bija 
iekļauts forums, kurā skolēniem 
bija jāsniedz atgriezeniskā saite par 
mācību procesu.

SMILE klasē mērķis bija iepazīt 
“tumšos spēkus”, kas eksistē fiziskajā 
un virtuālajā pasaulē, un stāties tiem 
pretī. Skolēniem bija jāsameklē attēls, 
kurā redzams kaut kas tāds, no kā 
viņi baidās, un jāpārveido attēls tā, 
lai tas kļūtu smieklīgs. Piemēram, 
viens skolēns izmantoja peles attēlu 
un tam pievienoja saksofona attēlu. 
Kādā citā aktivitātē skolēniem tika 
lūgts padomāt par to, kas viņus dara 
laimīgus. Piemēram, kāds skolēns 
forumā dalījās ar savu pieredzi: “Kad 
līst lietus vai es esmu viens pats, 
apskaujot segu un klausoties mūziku 
vai lasot grāmatu, es vienmēr jūtos 
laimīgs un arī lepns par sevi, jo, kad 
es tā daru, es jūtos tā, it kā es būtu 
smagi strādājis un tagad man ir 
jāatpūšas.”

Lai pārvarētu dusmas un mobingu, 
skolēni skatījās videoklipus, kuros 
uzzināja vairāk par to, kā viņi var tikt 
galā ar šīm jūtām. Pēc videoklipu 
noskatīšanās skolēni atbildēja uz 
dažiem jautājumiem, ko skolotāji bija 
ievietojuši forumā, un pārdomāja 
savas emocijas. Skolēni aktīvi 
izmantoja forumu, lai dalītos savās 
pārdomās par šīm tēmām, kā arī par 
savu pieredzi, kas saistīta ar mobingu 
un dusmu valdīšanu. Aktivitātē 
“Pravietojumu grāmata” skolēni kopā 
ar citiem sava torņa dalībniekiem 
rakstīja pareģojumus par nākotni. 
Daži no pareģojumiem bija šādi: 
“visas valstis izmantos tīru enerģiju 
no atjaunojamiem resursiem” un “mēs 
nekad vairs nebūsim skumji”.

Aktivitātē “Ja man būtu burvju nūjiņa” 
skolēni tika mudināti domāt arī par 
problēmām, kas pastāv mūsu pasaulē, 
un par to, ko viņi varētu darīt, lai 
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tās novērstu. Skolēni risināja tādas 
problēmas kā Covid-19 pandēmija, 
atjaunīgās enerģijas problēmas, 
karš, dabas problēmas, klimata 
pārmaiņas, rasisms, homofobija, 
mobings un vardarbība. Aktivitātes 
mērķis bija palīdzēt skolēniem 
saprast, ka šīs problēmas pastāv un 
ka izpratnes veicināšana ir pirmais 
solis uz problēmu risināšanu, bet 
nākamais solis ir veikt pasākumus, lai 
problēmas atrisinātu. Šajā aktivitātē 
skolēniem bija jāpabeidz frāze “Ja 
man būtu burvju nūjiņa, es…”. Lūk, 
daži piemēri:

• Ja man būtu burvju nūjiņa, es 
atturētu cilvēkus no plastmasas 
pirkšanas. Vide kļūst arvien 
piesārņotāka.

• Ja man būtu burvju nūjiņa, es 
izbeigtu badu pasaulē, lai visiem 
būtu pietiekami daudz ko ēst un 
dzert.

• Ja man būtu burvju nūjiņa, es 
apturētu cilvēku strīdus, jo viņi 
tikai sāpina cits citu.

• Ja man būtu burvju nūjiņa, es 
pārtrauktu agresiju un vardarbību 
ģimenēs.

• Ja man būtu burvju nūjiņa, es 
dotu sev vairāk laika hobijiem.

Skolēni tika iesaistīti ne tikai pašā 
projektā, bet arī pirmajos projekta 
plānošanas posmos. Viņi palīdzēja 
izvēlēties projekta nosaukumu, 
ierosinot nosaukumus un balsojot 
par sev tīkamāko. Skolotāji arī 
jautāja skolēniem, ko viņi vēlētos 
iekļaut projektā par Hariju Poteru. 
Skolotāji apsprieda viņu idejas, un, 
kad tika panākta vienprātība par 
iekļaujamajām idejām, tās tika 
tālāk attīstītas projekta platformā 
TwinSpace. Tālāk tekstā sniegtas 
dažas skolēnu atsauksmes par 
aktivitātēm un projektu.
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Manuprāt, projekts 
bija unikāls. Es 
nekad iepriekš 
neesmu piedalījies 
šādā projektā. 
Es sadarbojos ar 
dažādiem cilvēkiem 
visā Eiropā, iepazinu 
dažādus cilvēkus un 
beidzot iemācījos 
angļu valodu. Tagad 
es labāk runāju šajā 
valodā, projekts 
man ir ļoti palīdzējis 
to apgūt. Es ļoti 
priecājos, ka piedalījos 
šajā projektā. 
Alexandrina, Moldova

Man patika tas, 
ka uzdevumi bija 
interesanti un ka tajos 
varēja sadarboties ar 
citiem skolēniem no 
dažādām valstīm. 
Emilia, Moldova

Man patika, ka mēs 
bijām sadalīti pa 
torņiem (es biju 
Transcendences tornī) 
un es sakrāju punktus 
savai komandai. Es 
uzzināju, ko un kā 
es vēlos. Mums bija 
tik daudz aktivitāšu, 
no kurām izvēlēties, 
un tās bija patiešām 
interesantas. 
Filip, Polija

Gan Sandra, gan Liliana projektā 
iesaistīja citus skolotājus, un arī skolu 
direktori atbalstīja projektu abās 
skolās, gādājot par to, lai svarīgākie 
notikumi tiktu publicēti skolu sociālo 
mediju lapās, un nodrošinot skolēniem 
piekļuvi datorklasēm laikā, kad 
skolas bija slēgtas, ar noteikumu, 
ka tiek ievēroti Covid-19 drošības 
noteikumi. Piemēram, Svetlana 
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Aluna, Moldovas skolas direktore, 
teica: “eTwinning ir platforma ar 
neierobežotām iespējām. Tas ir veids, 
kā sadarboties un mācīties gan mūsu 
skolotājiem, gan skolēniem. Dalība 
eTwinning palīdz mūsu skolotājiem 
sekot līdzi jaunākajām pieejām un 
metodēm izglītībā un pilnveido viņu 
profesionālās prasmes, sadarbojoties 
ar skolotājiem no citām valstīm un 
apmainoties ar pieredzi.” Savukārt 
Austrijas skolas direktors Sebastian 
Plan sacīja: “Erasmus+ ir viena no 
svarīgākajām ES programmām, un 
eTwinning ir būtiska tās sastāvdaļa. 
Skolēni tiekas ar jauniešiem no citām 
Eiropas valstīm, un tas galu galā 
var veicināt dziļāku sapratni starp 
tautām.”

Arī vecāki tika aicināti balsot par 
projekta nosaukumu. Turklāt viņi 
palīdzēja saviem bērniem iegādāties 
grāmatu vai aizņemties grāmatu 
no publiskās bibliotēkas, un dažos 
gadījumos viņi nofotografēja savus 
bērnus lasām Harija Potera grāmatu 
lasītavas aktivitātei “Mana lasīšanas 
poza”. Daži vecāki aprakstīja savu 
iesaistīšanos projekta aktivitātēs šādi:

Mans dēls projekta lai-
kā veica daudzus zināt-
niskus eksperimentus. 
Mēs palīdzējām viņam 
sagādāt visu nepiecie-
šamo aprīkojumu vai 
nopirkām produktus, 
kas viņam bija nepie-
ciešami. Visā kursa 
laikā mēs atbalstījām 
viņu, kad viņš saskārās 
ar jebkādām grūtībām, 
bet viņš vēlējās būt pēc 
iespējas neatkarīgāks. 
Ja viņš vēlējās uzzināt 
vairāk par kādu tēmu, 
mēs kopīgi to izpētījām 
un mēģinājām atrast 
dažus YouTube video-
klipus, grāmatas vai 
tīmekļa vietnes.

Skolotāja man ieteica, 
ko un kā darīt. Tā bija 
pirmā reize, kad es 
iesaistījos. Viss bija 
jauns, es atbalstīju 
savus bērnus visos 
posmos. Es iesaistījos 
mazāk nekā skolotāja, 
bet mēs bijām laba 
komanda.
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Saistība ar gada tēmu

Skolotāji paskaidroja, kā viņu projekts 
atbilst eTwinning gada tēmai un 
kā tas atbalsta pamatprincipus 
“skaists”, “ilgtspējīgs”, “kopā” un 
“iekļaušana”. Projekta laikā skolēni 
no dažādām valstīm sadarbojās 
dažādās aktivitātēs, lai radītu savas 
sapņu skolas vidi. Piemēram, projekta 
partnere Fatma Barlas, skolotāja no 
Turcijas, norādīja, ka “šis projekts 
sniedza skolēniem no dažādām 
valstīm iespēju sanākt kopā, dalīties 
ar idejām, diskutēt un kopīgi radīt”, 
savukārt projekta partnere Monika 
Khan no Polijas minēja, ka “SMILE 
skola ir piemērs vietai, kur visi mierīgi 
sadzīvo, mācās kopā un veicina savu 
un citu izaugsmi. Tā aptver visus – 
gan skolotājus, kuri var parādīt savas 
mentoringa prasmes, gan skolēnus, 
kuri var attīstīties savā tempā. Skolēni 
uzplaukst šajā atbalstošajā vidē, 
kura radīta tā, lai veidotu viņus par 
pašpārliecinātiem un pašpietiekamiem 
jauniešiem”. Visbeidzot, Maria Luca no 
Moldovas uzsvēra, ka projekta pamatā 
ir kopības jēdziens, sakot: “Pandēmijas 
laikā mani skolēni nejutās vientuļi 
vai izolēti, gluži pretēji, viņi redzēja, 
kā tehnoloģijas viņus vieno un dod 
iespēju sadarboties ar skolēniem visā 
pasaulē.”

Projekts SMILE piedāvāja pozitīvu 
skatījumu uz skolu kā vietu, kurā 
ikviens ir pieņemts, kā daudzkultūru 
vidi, kurā galvenā uzmanība tiek 
pievērsta skolēnu labbūtībai. Kā teica 
skolotāji, “eTwinning projekti saved 
kopā skolēnus no dažādām vidēm, 
skolām un kultūrām, un tas veicina 
starpkultūru sapratni, iecietību un 
pieņemšanu. Iepazīstot problēmas, 
ar kurām saskaras cilvēce, skolēni 
saprot, ka tās skar mūs visus un tikai 
kopā mēs varam panākt pārmaiņas 
uz labo pusi”. Turklāt šī skola veicina 
labās īpašības un liek pamatus 
vispusīgai skolēnu attīstībai, kas 
ilgtermiņā atmaksāsies. Piemēram, 
projekta skolotāji kampaņas 
“eTwinning nedēļas 2019” (eTwinning 
Weeks 2019) laikā iesaistīja visu 
savu skolu demokrātiskā līdzdalības 
aktivitātē, kurā skolēni sanāca kopā, 
lai kopīgi spriestu par idejām, kā 
uzlabot skolas dzīvi, un pēc tam 
balsoja par labākajām idejām.

Skolēni domāja arī par Jauno Eiropas 
“Bauhaus” un tika lūgti norādīt, kā viņi 
to saprot un ko par to domā. Tālāk ir 
dažas no viņu pārdomām.
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Šī tēma man atklāj, ka 
mēs varam sasniegt 
visu, ja ticam sev un 
cenšamies to izdarīt.

Jaunais Eiropas 
“Bauhaus” ir kā 
jaunas un draudzīgas 
sabiedrības sākums. 
Jauna iespēja 
mācīties interesantā 
veidā.

Bija skaidrs, ka skolēni uztver Jauno 
Eiropas “Bauhaus” kā iespēju uzlabot 
skolas kopienu un gaisotni, lai visi 
skolā būtu apmierināti. Tāpat gan 
skolotājiem, gan skolēniem bija 
iespēja dalīties pārdomās par savu 
sapņu skolu projekta un gada tēmas 
kontekstā. Visi skolēni piekrita, ka 
viņu sapņu skola ir ilgtspējīga un 
iekļaujoša. Viņu sapņu skolas arī 
mudinātu skolēnus būt draudzīgiem 
citam pret citu un ļautu elastīgi 
mācīties. Tāpat arī abas intervētās 
skolotājas uzsvēra, cik svarīga 
skolēniem ir pozitīva skolas vide, un 
piekrita, ka fiziskā plānā viņu sapņu 
skolās būtu daudz logu, dabiska 
gaisma un plašas telpas, kā arī 
iespēja brīvi mainīt klases, ņemot 
vērā skolotāju un skolēnu vajadzības. 
Skolēni par savu sapņu skolu teica 
šādus vārdus.

Mana sapņu skola 
ir tāda, uz kuru visi 
nāk laimīgi un vēlas 
nākt. Kur skolotāji ir 
jautri un viss ir jautri 
un labi, un ir dažādas 
jautras aktivitātes. 
Lizy, Moldova

Manā sapņu skolā 
visi saprastos un 
pieņemtu cits citu. 
Victoria, Moldova
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Manā sapņu skolā 
es varu mācīties, ko 
vēlos un kad vēlos. 
Es izvēlos, cik daudz 
laika vēlos veltīt kādai 
tēmai vai aktivitātei. 
Filip, Polija

Eksperta viedoklis par projektu

Eksperts: profesors Paul Downes, 
Dublinas Universitātes Izglītības 
institūts
Profesors Paul Downes ir izglītības 
psiholoģijas profesors un Dublinas 
Universitātes Izglītības institūta 
Izglītības iegūšanai nelabvēlīga 
stāvokļa centra direktors Īrijā. 
Viņam ir vairāk nekā 110 zinātniski 
recenzētu publikāciju izglītības, 
psiholoģijas, socioloģijas, filozofijas un 
tiesību jomā. Jaunākās izdevniecībā 
Routledge izdotās profesora grāmatas 
(2020) ir “Reconstructing Agency 

in Developmental and Educational 
Psychology: Inclusive systems as 
concentric space” un “Concentric 
space as a life principle beyond 
Schopenhauer, Nietzsche and Ricoeur: 
Inclusion of the other”.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Šis projekts ir spilgts piemērs 
nozīmes veidošanas, iztēles, 
sociālās un emocionālās attīstības 
caurviju integrācijai dažādos mācību 
priekšmetos, kurā galvenā nozīme ir 
skolēnu viedoklim. Izmantojot Harija 
Potera tematiku, personīgā attīstība 
tiek apvienota ar zinātni, valodu, 
sociālo un pilsonisko dimensiju, lai 
attīstītu starpkultūru sadarbību starp 
dažādu tautību pārstāvjiem. Šī nav 
preskriptīvas programmas pieeja, kas 
jauniešiem liek kaut ko darīt, bet gan 
pieeja, kas ļauj izpausties un aktīvi 
mācīties.

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, šis projekts piedāvā šīs 
tēmas mācīšanai?
Galvenie labās prakses piemēri, ko 
varētu izvērst Eiropā, ir a) caurviju 
integrācija pāri priekšmetu robežām, 
b) liels uzsvars uz skolēnu viedokli 
un iztēli, c) uzmanības pievēršana 
sociālajai un emocionālajai izglītībai 
un d) starpkultūru izglītība. Spēks, 
kas piemīt stāstījumam kā ceļam 
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uz nozīmes veidošanu, ir viens no 
galvenajiem nākotnes izglītības 
resursiem, kas atspoguļojas arī nelaiķa 
profesora Jerome Bruner darbā.

Kādas, tavuprāt, ir šā projekta 
stiprās puses?
Svarīga sastāvdaļa ir skolēnu emociju, 
kā arī iztēles iesaistīšana, jo skolēni 
ir aktīvi nozīmes veidotāji savā vidē. 
Rodas priekšstats, ka tiek aktīvi 
veicināta skolēnu rīcībspēja, lai viņi ne 
tikai reaģētu uz apkārtējo vidi, bet arī 
veidotu apkārtējo pasauli, izmantojot 
savu iztēli, kas ir ļoti svarīgs resurss.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Harija Potera grāmatu sērija var 
būt galvenais sākumpunkts skolēnu 
iztēles atraisīšanai, lai viņi veidotu 
alternatīvas pasaules un realitāti, kā 
arī kritiski apdomātu savas nākotnes 
iespējas. Stāstījuma spēja padziļināt 
skolēnu emociju un attiecību ar sevi un 
citiem izpratni ir viena no galvenajām 
šādas pieejas priekšrocībām. Lai 
gan ir pieejamas filmas par Hariju 
Poteru, es mudinātu skolēnus vispirms 
iepazīties ar grāmatām, lai veidotu 
savu nozīmi un nonāktu pie sava 
viedokļa, iespējams, esot atvērtiem arī 
drāmai un lomu spēlēm, kas balstītas 
uz šiem stāstījumiem. Drāma un lomu 
spēles var ļoti palīdzēt attīstīt tādas 
svarīgas kompetences kā empātija un 
spēja paskatīties uz situāciju no cita 
skatpunkta, kas ir svarīgas arī dzīves 
prasmju attīstīšanai izglītības procesā.

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga



54

Par projektu

Projekts tika īstenots 
2020./21. mācību gadā, tajā 
piedalījās skolēni vecumā no 13 
līdz 16 gadiem (projekta pārskatu 
var skatīt šeit). Projektā tika 
pētīts, kā digitalizācija var veicināt 
Eiropas mākslas popularizēšanu, 
aicinot skolēnus iepazīt virtuālas 
un aizraujošas izstādes, izmēģināt 

vairākas mākslas lietotnes, pārdomāt, 
kā virtuālā un paplašinātā realitāte 
var uzlabot viņu mākslas skatīšanās 
pieredzi, un uzzināt vairāk par 
Eiropas kultūru. Projekta mērķis 
bija veicināt skolēnu interesi par 
Eiropas kultūru, pētot, kā digitālie 
rīki var palīdzēt radīt inovatīvu un 
motivējošu pieeju mākslai, mūzikai, 
teātrim un citām aktivitātēm. 
Andrea šo projektu izveidoja, lai 

3.4. European Art 2.0

Iesaistītās valstis: Vācija, Grieķija, Horvātija un Polija

Skolēnu vecums: 13–16 gadi

Aptaujāto skolotāju 
vārdi, skolas un 

valstis:

Andrea Ullrich, Gymnasium Georgianum, 
Hildburghauzene, Vācija
Andreas Galanos, Gymnasio Adendrou  
(agrākā 2nd Gymnasio Chalkidonas),  
Halkidona, Saloniki, Grieķija

https://express.adobe.com/page/OzSU3f6QWsQFO/
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piedalītos Vācijas konkursā “Digitālā 
ES – un TU?!”, bet Andreas ar prieku 
pievienojās projektam, jo viņš jau 
bija pievērsies līdzīgām tēmām kopā 
ar saviem skolēniem; viņš sacīja: 
“Esmu pārliecināts, ka māksla ir 
lielisks līdzeklis, lai veicinātu skolēnu 
radošumu un risinātu gandrīz 
jebkuru jautājumu jēgpilnā, jautrā un 
patīkamā veidā.”

Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Šī projekta galvenā tēma bija 
Eiropas māksla un kultūra. Attiecībā 
uz integrāciju mācību programmā 
jānorāda, ka projekts tika iekļauts 
Vācijas skolu mācību programmā 
10. klasei kā mediju mācību stunda. 
Grieķijas mācību programmā projekts 
bija saistīts ar vairākiem mācību 
priekšmetiem, galvenokārt ar angļu 
valodu un mūsdienu grieķu valodu, 
jo abās mācību programmās ir 
nodaļas, kas saistītas ar mākslu, 
izklaidi un digitālo laikmetu, turklāt 
skolēni varēja papildināt savu vārdu 
krājumu. Projekts bija saistīts arī ar 
informātiku, un tā mērķis bija uzlabot 
skolēnu digitālās prasmes, īstenojot 
dažādas aktivitātes, piemēram, 
piedaloties ES programmēšanas 
nedēļā 2020 (EU Code Week 2020) un 
konkursā GIF IT UP. Projektā skolēni 
izmantoja arī daudz digitālās mākslas 

resursu, un viens no tiem bija Eiropas 
digitālā bibliotēka (Europeana), kas 
ir viens no eTwinning atbalstošajiem 
partneriem.

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Visās aktivitātēs bija nepieciešama 
liela skolēnu sadarbība. Tāpēc skolēni 
tika sadalīti starptautiskās komandās, 
kuras, izmantojot laimes rata spēli, 
tika nosauktas slavenu mākslinieku 
vārdos, kas tika papildināti ar 
īpašības vārdiem, kuri sākas ar to 
pašu burtu, piemēram, “Brīnišķīgais 
Bahs”. Starptautiskās grupas 
forumā apsprieda savus nosaukumu 
ierosinājumus, un viens skolēns 
rakstīja: “Es ierosinu “Mistiskais 
Mikelandželo”, jo dažkārt viņa darbos, 
tajā, kā viņam ienāca prātā tos radīt 
un ko viņš ar tiem vēlējās mums 
atklāt, ir kaut kas mistisks.”

Viņi arī izveidoja vairākus iespējamos 
logotipus savam projektam, 
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https://www.europaeischer-wettbewerb.de/nachrichten/67-europaeischer-wettbewerb-eunited-europa-verbindet-2/
https://www.europaeischer-wettbewerb.de/nachrichten/67-europaeischer-wettbewerb-eunited-europa-verbindet-2/
https://gifitup.net/
https://www.europeana.eu/lv
https://www.europeana.eu/lv
https://www.classtools.net/random-name-picker/58_7Aam42
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izmantojot žetonu veidotāju, un 
balsoja par to, kuru vēlējās izmantot. 
Turklāt, lai skolēni varētu iepazīties ar 
Europeana un tās resursiem, sākotnēji 
viņi tika iepazīstināti ar Europeana 
kolekcijām, izmantojot Genially 
prezentāciju un Europeana sarunbotu. 
Vēlāk viņi tika aicināti izveidot 
tiešsaistes puzles no atrastajiem 
mākslas darbiem.

Kopumā darba process ietvēra trīs 
posmus: apkopot, iesaistīt un radīt. 
Grupu dalībnieki apdomāja, ar kādiem 
digitālās mākslas veidiem viņi jau ir 
pazīstami, kā arī izpētīja mākslas un 
muzeju tīmekļa vietnes un izveidoja 
plašu katalogu ar tām. Šis katalogs 
tika augšupielādēts interaktīvā 
kartē un projekta TwinSpace 
vietnē. Pēc tam skolēni izmēģināja 
lietojumprogrammas un tiešsaistes 
platformas, kas sniedz iespējas 
darboties un mijiedarboties ar mākslu 
digitāli. Skolēni dalījās savā pieredzē 
un apsprieda to forumos un rīkā 
TwinBoards.

Radīšanas posmā skolēni paši kļuva 
par digitālo produktu dizaineriem. 
Aktivitātēm izmantoto mākslas darbu 
un tīmekļa lapu izvēle bija tikai viņu 
pašu ziņā un tādējādi atspoguļoja 
viņu gaumi un vēlmes. Viena no 
skolēnu populārākajām aktivitātēm 
bija konkurss GIF IT UP. Aktivitātes 
laikā skolēniem bija jāpārveido 
slavenas Eiropas gleznas grafikas 
apmaiņas formātā (GIF). Aktivitātes 
beigās skolēni ievietoja savus GIF 
failus TwinSpace vietnē un izveidoja 
tiešsaistes galeriju, lai tos parādītu. 
Dažās aktivitātēs uzmanības centrā 
bija radoša pieeja vizuālajai mākslai, 
piemēram, iegremdējošas mākslas 
izstādes. Skolēni pētīja iespējas, 
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https://www.classtools.net/badgemaker/
https://view.genial.ly/5f677dca79626a0d7128f66d/learning-experience-didactic-unit-europeana-introduction
https://view.genial.ly/5f677dca79626a0d7128f66d/learning-experience-didactic-unit-europeana-introduction
https://culturebot.eu/
https://im-a-puzzle.com/
https://gifitup.net/
https://docs.google.com/presentation/d/1xCDXE9NhMuzr5mGi_AePrUFK2vFtMOaufRbEcdmk9Ak/present?slide=id.ga073618e60_0_16
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kuras piedāvā paplašinātā un virtuālā 
realitāte, kas apvieno realitāti ar 
īstu mākslu. Aktivitātes arī parādīja, 
kādas iespējas digitalizācija sniedz 
laikmetīgajai mākslai.

Piemēram, skolēni varēja pētīt 
mākslīgā intelekta (MI) māksliniekus 
un jautājumus, ko MI tehnoloģija 
rada modernajā mākslā. Projekta 
beigās skolēni kļuva par digitālās 
mākslas kuratoriem un veidotājiem. 
Viņi strādāja starptautiskās grupās, 
lai radītu 3D paplašinātās realitātes 
mākslu, izmantojot dažādus 
tiešsaistes rīkus (piemēram, Quiver), 
spēlēja digitālās spēles par Eiropas 
mākslu un veidoja tiešsaistes 
izlaušanās istabas, kas bija saistītas 
ar Eiropas māksliniekiem.

Šim uzdevumam skolotāji izmantoja 
apgrieztās klases principu un dalījās 
ar materiāliem, ko skolēni varēja 
izmantot, lai iegūtu plašāku informāciju 
par māksliniekiem. Materiālos bija 
iekļauti teksta, vizuālie materiāli un 
audiomateriāli, lai katrs skolēns varētu 
izvēlēties tos materiālus, kas vislabāk 

atbilst viņa mācīšanās stilam. Pēc 
tam starptautiskās komandas kopīgi 
veidoja prezentācijas par savu izvēlēto 
mākslinieku un izmantoja dažus no 
interesantākajiem faktiem izlaušanās 
istabās. Mēģinot izkļūt no vienaudžu 
veidotajām izlaušanās istabām, skolēni 
varēja aplūkot prezentācijas, lai atrastu 
pareizās atbildes. Dažas skolēnu 
atsauksmes ilustrē viņu skatījumu uz 
aktivitātēm un projektu.

Man patika viss! 
Sadarbība, process, 
aktivitātes, rezultāti. 
Tā bija arī pirmā 
reize, kad piedalījos 
šādā projektā, un 
es sapratu, ka mans 
lēmums piedalīties 
bija pareizs! 
Konstantina, Grieķija

Es biju iesaistīts 
izlaušanās istabas 
aktivitātē. Man tas 
šķita ļoti interesanti 
un izklaidējoši. 
Vasilis, Grieķija
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https://quivervision.com/
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Es meklēju informāciju 
par māksliniekiem 
un kopumā palīdzēju 
savai komandai. Mēs 
vienmēr darbojāmies 
kā komanda! 
Aggelos, Grieķija

Saistība ar gada tēmu

Intervētie skolotāji uzskata, ka 
projekts ir cieši saistīts ar gada 
tēmu un Jauno Eiropas “Bauhaus” 
vairākos aspektos. Andreas skaidroja: 
“Visas iepriekš minētās aktivitātes ir 
saistītas ar skaistumu un ilgtspēju. 
Digitalizācija var nodrošināt ilgtspējīgu 
nākotni mākslas darbiem un mūsu 
mijiedarbību ar mākslu kopumā. 
Turklāt digitālā piekļuve muzejiem, 
galerijām un mākslas resursiem, 
piemēram, Europeana, palīdz 
demokratizēt mūsu pasauli, nodrošinot 
cilvēkiem no visas pasaules iespēju 
virtuāli apmeklēt mākslas iestādes, 
kurām fiziski viņi nevar piekļūt. 
Mūsu galvenais mērķis bija panākt, 
lai skolēni pieņemtu digitālo mākslu 
un digitalizētos mākslas darbus kā 
pārmaiņu un ilgtspējas faktorus.”

Turklāt skolēni pētīja virtuālās izstādes 
un rotaļīgā veidā pievērsās mākslai, 
izmantojot tiešsaistes galerijas un 

rīkus. Mazāku starptautisku komandu 
sadarbība ļāva skolēniem darboties 
kopā un atklāt jaunas tiešsaistes 
mācību telpas. Šajā saistībā skolotāji, 
domājot par mākslas lomu viņu 
skolas kopienā, atzina: “Nekas nevar 
padarīt mūsu nākotni (un mūsu skolas) 
skaistāku kā māksla. Un nekas nevar 
būt tik iedvesmojošs un optimistisks 
kā iespēja dalīties mīlestībā pret 
mākslu un kopā izbaudīt mākslas 
darbus. Māksla nepazīst ne robežas, 
ne diskrimināciju un var palīdzēt mums 
veidot labāku pasauli.”

Gada tēmas ietvaros gan skolotāji, gan 
skolēni domāja par savu sapņu skolu 
un to, kā pamatelementi “skaistums”, 
“ilgtspēja” un “kopība” varētu kļūt 
par skolas balstiem. Skolotāju sapņu 
skolā skolēni spēj uzņemties atbildību 
par savu mācīšanos un dara to ar 
prieku. Skolotāji iedomājas tādu 
skolu, kurā visi skolēni var būt saskaņā 
ar sevi, izzināt savus talantus un 
aicinājumu un piedalīties mācību 
telpu un procesu veidošanā un kurā 
ir spēcīga kopības, prieka un drošības 
sajūta, notiek aktīva sadarbība un ir 
attīstīta kritiskā domāšana. Horvātijas 
partnerskolotāja Arjana Blazic savu 
sapņu skolu raksturoja kā “skolu, 
kurā visiem ir vienlīdzīgas mācīšanās 
un sadarbības iespējas un kurā visi 
skolēni ir apņēmības pilni mācīties un 
dara to ar patiesu prieku”. Turpmāk 
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sniegtās atsauksmes atspoguļo skolēnu 
viedokļus.

Vislielāko prieku 
man sagādātu, ja 
šajā skolā būtu 
deju studija, tas 
būtu satriecoši! 
Un vēl es gribētu 
apgleznot skolas 
sienas ar milzīgiem 
zīmējumiem. Domāju, 
ka tas būtu sākums 
manai sapņu skolai! 
Es ceru, ka mana 
sapņu skola kādu 
dienu tiks izveidota! 
Konstantina, Grieķija

Manuprāt, sapņu 
skola būtu pilna ar 
laimīgiem skolotājiem 
un skolēniem. 
Stavroula, Grieķija

Es vēlētos, lai mana 
sapņu skola būtu 
digitāla. Tur būtu 
tiešsaistes klase, kurā 
katram skolēnam būtu 
sava elektroniskā 
ierīce. Tas padarītu 
mācību stundas 
patīkamākas un 
interaktīvākas. 
Aggelos, Grieķija

Manā sapņu skolā 
katrā mācību stundā 
būtu vislabākie 
skolotāji, lai 
skolēniem vienmēr 
būtu interesanti 
mācīties. Klēpjdatoru 
un telefonu lietošana 
skolas laikā nebūtu 
aizliegta. 
Vasilis, Grieķija
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Eksperta viedoklis par projektu

Eksperte: Isabel Crespo, Europeana
Isabel Crespo veido partnerības 
ar attiecīgiem izglītības jomas 
pārstāvjiem, ieskaitot izglītības 
ministrijas, rūpniecības dalībniekus un 
bezpeļņas organizācijas, lai veicinātu 
digitālās kultūras izmantošanu. Viņai 
ir bakalaura grāds politikas zinātnēs, 
mākslas maģistra grāds kultūras 
menedžmentā un zinātnes maģistra 
grāds uzņēmumu komunikācijā. Viņa 
ir strādājusi par konsultanti valsts 
sektorā un Barselonas Laikmetīgās 
mākslas muzejā.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Projekta aktualitāti pamato tā 
spēcīgais uzsvars uz digitālo jomu, 
visas pamatkompetences, kas 
tajā tiek veicinātas, un tā dažādās 
aktivitātes (sadarbība, radošums, 
valodu prasmes, starpkultūru 
kompetence, kritiskā domāšana u. c.). 

Pandēmija izgaismoja nepieciešamību 
paātrināt digitalizāciju izglītībā un 
ieviest inovatīvāku mācīšanas un 
mācīšanās praksi. Skolotāji, kas 
piedalījās šajā projektā, parādīja, 
ka viņiem bija salīdzinoši viegli 
ātri pielāgot mācību stundas 
pandēmijas laikā, jo viņi iepriekš bija 
digitāli iesaistījušies tādos tīklos kā 
eTwinning un Europeana.

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, šis projekts piedāvā šīs 
tēmas mācīšanai?
To ir daudz, bet, iespējams, 
visievērojamākais ir tas, cik viegli 
projektu varēja pielāgot apstākļiem, 
paplašinot fiziskās mācību telpas, 
parasti skolu un kultūras iestādes, ar 
jaunām virtuālajām vidēm (piemēram, 
Europeana krātuvi un daudzām citām) 
un tās apvienojot. Tas nepārprotami 
ļāva skolotājiem un skolēniem ļoti 
elastīgi pielāgot mācību procesu 
pandēmijas apstākļiem.

Kādas, tavuprāt, ir šā projekta 
stiprās puses?
Manu uzmanību piesaistīja divi 
elementi. Pirmkārt, projektā piedalījās 
skolēni ne tikai no dažādām valstīm, 
bet arī no dažādām dzīves un mācību 
vidēm, ieskaitot skolēnus no lielākām 
pilsētām un, iespējams, resursiem 
bagātākām skolām, kā arī skolēnus 
no laukiem un pieticīgākām mācību 
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telpām. Otrkārt, skolēni ir visa projekta 
centrā, un viņiem ir iespēja pašiem 
veidot savus mācību ceļus, izvēloties 
un izstrādājot mācību saturu.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Es, protams, ieteiktu Europeana, ja 
vēlies piekļūt diezgan plašam Eiropas 
mantojuma pārskatam. Tomēr 
neaizmirsti izpētīt visas dažādās 
kultūras mantojuma iestādes skolas 
apkārtnē – katrā ciematā, pilsētā un 

reģionā ir iestādes ar digitālajiem 
resursiem, ko var papildināt ar 
fizisku apmeklējumu (kā plānots šajā 
projektā), lai gūtu pilnvērtīgu pieredzi. 
Mums ir jāsaprot, ka klātienes un 
digitālā pieredze ir pilnīgi atšķirīgas; 
nekas nevar līdzināties klātienē 
gūtajiem iespaidiem, taču tas nekad 
nav bijis nedz galvenais, nedz strīdus 
punkts. Tagad skolēni un pedagogi 
var cik vien iespējams izmantot abus 
variantus atkarībā no apstākļiem, 
metodikas, digitālajām spējām un 
mācību mērķiem.

3.5. Futurtopia

Iesaistītās valstis: Grieķija, Francija, Itālija, Nīderlande un Polija

Skolēnu vecums: 15–17 gadi

Intervēto skolotāju 
vārdi, skolas un 

valstis:

Claudine Coatanéa (dibinātāja), Lycée Michelet, Vanva, Francija
Lucyna Nocoń-Kobiór, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Pščina, 
Polija

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga



62

Par projektu

Mūsu nākotne – utopija vai distopija? 
Divi grieķu izcelsmes vārdi palīdzēja 
skolotājiem un skolēniem aprakstīt 
pasauli divos pretējos veidos. 
Partnerskolotāji nolēma savu projektu 
saukt par “Futūrtopiju”, neizslēdzot 
nevienu no abām iespējām, lai skolēni 
paši varētu pieņemt lēmumu par 
to, vai mēs virzāmies uz katastrofu 
vai uz zaļu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
pasauli. Projekta pamatā ir kultūras 
un valodas aktivitātes, kuru mērķis 
ir veicināt autentisku komunikāciju 
un sadarbību starp skolēniem, 
kā arī grupu darbu un pārdomas. 
Projekts ir vērsts arī uz skolēnu 
aktīva pilsoniskuma prasmēm, 
veicinot Ilgtspējīgas attīstības 
programmā 2030. gadam noteikto 
ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 
sasniegšanu. Tādējādi “Futūrtopija” 
ir gan skolēnu iztēles atspoguļojums, 
gan izaicinājums kaut ko mainīt. 
Projekta aktivitātes, sākot ar kopīgām 
pārdomām par 17 ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem, ir veidotas tā, lai 
uzlabotu skolēnu valodas prasmes, 
jo īpaši runātprasmi, un mudinātu 
viņus ieņemt nostāju un būt aktīviem 
pārmaiņu veicinātājiem.

Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Projekts radās no iepriekšēja darba 
un projektiem, kas attiecās uz IAM. 
Dažādi faktori, piemēram, klimata 
krīze, Covid-19 pandēmija, bezdarbs, 
nabadzība un konflikti, liecina, 
ka mūsu pasaule tuvojas savu 
ekoloģisko, ekonomisko un sociālo 
iespēju robežām. Tāpēc šajā projektā 
tika mēģināts noskaidrot, vai ir kādas 
alternatīvas, jautājot skolēniem, kādas 
būtu viņu utopijas.

Abas skolotājas, kas piedalījās 
intervijā, norādīja: “Mēs vienkārši 
jutām un jūtam, ka ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai pusaudži apzinātos, kādi 
jautājumi ir aktuāli pasaulē, kurā viņi 
dzīvo. Īpaši šajā vecumā, jo viņi drīz 
būs pieaugušie un viņiem vajadzētu 
būt pietiekamām pamatzināšanām 
un prasmēm. Viņiem būtu jāapgūst 
prasmes orientēties apkārtējā 
pasaulē, jājūtas spējīgiem rīkoties 
kā pilsoņiem un aktīvi un pozitīvi 
iesaistīties sabiedrībā.” Papildu tēma, 
kas tika aplūkota šajā projektā, ir 
medijpratība: skolēni strādāja ar 
dažādiem informācijas avotiem un 
veidiem, un viņi pievērsa uzmanību 
tīmekļa etiķetei, eTwinning uzvedības 
kodeksam un informācijas avotu 
ticamībai.
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Attiecībā uz integrāciju mācību 
programmā jānorāda, ka ilgtspējīga 
attīstība un pilsoniskums ir caurviju 
mācību priekšmeti vidusskolās. 
Utopijas un distopijas ir arī daļa no 
mācību programmas skolēniem, kuri 
izvēlas padziļinātu angļu valodu kā 
izvēles priekšmetu Francijā 12. klasē. 
Vienlaikus projekts ir saistīts ar 
pilsoniskuma / pilsoniskās izglītības 
un svešvalodu mācību mērķiem, 
jo pilsoniskās izglītības tēmas tiek 
attīstītas angļu valodā, izmantojot 
CLIL (mācību satura un valodas 
integrētās apguves) metodoloģiju, kā 
arī literatūrā.

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Projektā iekļauto aktivitāšu mērķis ir 
iesaistīt skolēnus, rosināt viņus būt 
aktīviem mācību procesa dalībniekiem 
un veicināt viņu kritisko domāšanu un 
radošumu. Pamatojoties uz 17 IAM un 
utopijas jēdzienu, iesaistītie skolotāji 
izstrādāja vairākas aktivitātes, 
ieskaitot “prāta vētras”, forumus 
un kopīgu darbu starptautiskās 
komandās.

Projekts sākās ar aktivitāti, kuras 
pamatā bija Džona Lenona dziesma 
Imagine, kas ir pretkara kustību 
himna. Skolēni forumā diskutēja 
un dalījās pārdomās par dziesmas 

vārdiem, atbildot uz jautājumu 
“Kādu pasauli iedomājās Džons 
Lenons? Izlasi dziesmas vārdus un 
pārrunā viņa uzskatus par reliģiju, 
karu, īpašumu un nabadzību. Kāda ir 
dziesmā atkārtoto vārdu, piemēram, 
“nav”, “nekas” un “ne”, ietekme?”. Pēc 
tam skolēni tika aicināti pastāstīt 
par saviem sapņiem un dalīties ar 
tiem vietnē Tricider vai prezentēt tos 
lietotnē Flipgrid. Visbeidzot, viņiem 
tika lūgts sniegt atsauksmes par 
savu vienaudžu ieguldījumu. Vietnē 
Liveworksheets tika arī izstrādāta 
aktivitāte, kas ļāva skolēniem 
vingrināt savu angļu valodas vārdu 
krājumu, izmantojot dziesmas vārdus.

Citā aktivitātē skolēni jautrā veidā 
tika iepazīstināti ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem (IAM). Vispirms skolēniem 
tika lūgts iepazīties ar IAM, izpētot 
saturu un resursus tīmekļvietnē 
“Rīkojies” (Take action). Vēlāk viņi 
noskatījās skolotāju sagatavotu video 
(izmantojot Playposit) un atbildēja 
uz tajā iekļautajiem jautājumiem, 
lai pārbaudītu savu izpratni par IAM. 
Pēc tam, strādājot nacionālajās 
grupās, skolēni veidoja interaktīvas 
spēles, pamatojoties uz 2030. gada 
programmas mērķiem (izmantojot 
Classtools, Wordwall, Learning Apps, 
Kahoot!, Quizziz un Quizlet), dalījās 
ar viedokļiem uz diskusiju tāfeles, 
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https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Music/Imagine_-_john_lennon_kx861692vh
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.playpos.it/
https://classtools.net/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
http://quizlet.com/
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piedalījās interaktīvās viktorīnās un 
komentēja savu pieredzi. Daži no 
skolēnu izstrādātajiem rezultātiem ir 
atbilstības atrašanas spēle (Francija), 
laimes rata spēle (Grieķija), arkādes 
spēle (Itālija), viktorīnas spēle 
(Nīderlande) un teksta spēle (Polija).

Pēc tam skolēni tika iepazīstināti ar 
projekta galvenajiem – utopijas un 
distopijas – jēdzieniem, pētot saturu 
un diskutējot par to vietnē Tricider. 
Pamatojoties uz viņu interesēm 
17 IAM ietvertajās jomās, tika 
izveidotas starptautiskas komandas. 
Šā kopīgā darba galvenais jautājums 
bija “Kāda izskatās tava ideālā 
pasaule?”.

Skolēni noskatījās sižeta 
kopsavilkuma videoklipus par 
iedomātu distopisku sabiedrību:

• Džordža Orvela “1984”;

• Oldesa Hakslija “Brīnišķīgā jaunā 
pasaule” (Brave New World);

• Reja Bredberija “451 grāds pēc 
Fārenheita” (Fahrenheit 451);

• “M. I. Mākslīgais intelekts” (A.I. 
Artificial Intelligence);

• “Kā atpazīt distopiju” (How to 
recognize a dystopia);

• Franca Kafkas “Process” (The 
Trial);

• “Melnais spogulis” (Black Mirror).

Skolēniem tika piedāvāti arī daži citāti, 
kas rosināja viņus pārdomām.

• “Un katru mūsu vārdu vērtē 
cilvēki, kurus mēs neredzam, 
pēc noteikumiem, kurus mēs 
nezinām.“ (“Process”)

• “Lielākā cilvēka dāvana – spēja 
piepildīt mūsu sapņus.” (“M. I. 
Mākslīgais intelekts”)

• “Mūsu civilizācija ir izvēlējusies 
mašīnas, medicīnu un laimi.” 
(“Brīnišķīgā jaunā pasaule”)

• “Ja tu vēlies nākotnes 
attēlu, iedomājieties zābaka 
nospiedumu uz cilvēka sejas – uz 
mūžu.” (“1984”)

Pēc tam skolēni meklēja atbildes uz 
jautājumu “Kāda ir tava lielā ideja 
savai Futūrtopijai?”. Viņiem tika arī 
lūgts uzrakstīt Tricider savu atbildi 
uz jautājumu “Kas ir vai kā nav tavā 
Futūrtopijā?”. Skolēni sniedza šādas 
atbildes.
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https://learningapps.org/display?v=p59jphkbn21
https://www.classtools.net/random-name-picker/77_XZNNEk
http://www.classtools.net/arcade/202102_cPkihg
http://www.classtools.net/arcade/202102_cPkihg
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1f772649-9b6c-4714-959c-9e9c802f1e56
https://learningapps.org/watch?v=pqcuss55k21
https://youtu.be/h9JIKngJnCU
https://youtu.be/raqVySPrDUE
https://youtu.be/raqVySPrDUE
https://www.cliffsnotes.com/literature/f/fahrenheit-451/book-summary
https://www.cliffsnotes.com/literature/f/fahrenheit-451/book-summary
https://www.theverge.com/2020/6/19/21296276/ai-artificial-intelligence-neglect-to-dream-yesterdays-future-scifi
https://www.theverge.com/2020/6/19/21296276/ai-artificial-intelligence-neglect-to-dream-yesterdays-future-scifi
https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler
https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler
https://www.youtube.com/watch?v=wkPR4Rcf4ww&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=wkPR4Rcf4ww&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=1Rq1vKI9R2g
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Manā Futūrtopijā visi 
izglītības veidi ir bez 
maksas ikvienam bez 
izņēmumiem. Tādējādi 
ikviens tiks izglītots, 
kā arī tiks attīstīta 
kritiskā domāšana un 
izpratne par loģiskām 
saiknēm starp idejām. 
Giorgos, Grieķija

Manā Futūrtopijā 
cilvēki dzīvos un 
strādās ar pašcieņu. 
Nabadzība nepastāvēs. 
Nabadzība atņem 
cilvēcību un cerību, mēs 
jūtamies mazvērtīgāki 
par citiem. 
Martyna, Polija

Savā Futūrtopijā 
es vēlos pasauli, 
kurā mēs vairs 
neizmantotu fosilo 
kurināmo un ogles 
enerģijas ražošanai. 
Savā Futūrtopijā es 
sapņoju par pasauli, 
kurā enerģija tiek 
iegūta no dabas un 
tiek izmantota pareizi, 
neradot atkritumus. 
Tony, Itālija

Mūsu Futūrtopijā visi 
ir vienlīdzīgi likuma 
priekšā. Nebūs karu 
reliģijas, nabadzības 
un dzimumu 
nevienlīdzības dēļ. 
Iestādes pret visiem 
izturēsies vienlīdzīgi. 
Côme, Louise G., Estelle un 
Justine, Francija

Manā Futūrtopijā 
visi jūtas labi. Nav 
depresijas vai 
trauksmes. Cilvēki 
vienmēr ir vislabākajā 
garastāvoklī, kādu 
vien var iedomāties. 
Visi vienmēr ir veseli.  
Chiara, Francija

Manā Futūrtopijā būs 
veselīga, ekoloģiska 
pārtika; mēs to 
audzēsim paši bez 
ķimikālijām. 
Zosia, Polija
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Ja es varētu kaut ko 
mainīt šajā pasaulē, 
es noteikti mēģinātu 
mainīt seksistisko 
attieksmi pret abiem 
dzimumiem, jo īpaši 
pret sievietēm. Mēs 
nevaram runāt 
par pārmaiņām 
un pasaules 
uzlabošanu, ja pat 
tagad, 21. gadsimtā, 
pastāv diskriminācija 
dzimuma dēļ. Abi 
dzimumi ir vienlīdzīgi, 
viņiem ir vienādas 
tiesības un pienākumi, 
un pret viņiem 
jāizturas vienādi. 
Evangelia, Grieķija

Skolēni ļoti aktīvi iesaistījās projektā. 
Héloïse, skolniece no Francijas, minēja: 
“Sarunas ar cilvēkiem no citām 
valstīm, iespēja veidot “prāta vētras” 
ar skolēniem no citām kultūrām, 
kas atšķiras no mūsējās, – tas bija 
patiešām interesanti. Mums bija 
dažādi skatījumi un dažkārt pilnīgi 
atšķirīgas idejas, tāpēc projektā notika 
ļoti aktīva viedokļu apmaiņa. Tā bija 
ļoti īpaša pieredze!” Cits skolēns teica: 
“Tas lika mums justies tā, it kā mūsu 

komunikācijai nebūtu nekādu šķēršļu, 
pat ja mēs esam no dažādām valstīm, 
jo mēs varējām sazināties angļu 
valodā.”

Saistība ar gada tēmu

Projekta mērķis bija attīstīt skolēnu 
aktīva pilsoniskuma prasmes, 
mudināt uz tādu uzvedību, kas veicina 
ANO 2030. gada programmas IAM 
sasniegšanu, kā arī attīstīt skolēnu 
21. gadsimta prasmes, izmantojot 
starptautisko sadarbību tiešsaistē. 
Galvenā tēma – utopijas – bija 
veids, kā radošā un konstruktīvā 
veidā rosināt skolēnus iesaistīties 
dažādās viņiem saistošās tēmās. 
Projektā iesaistītie skolotāji stāsta: 
“Skolēniem eTwinning projektā bija 
iespēja izpētīt dažādas tēmas, apsvērt 
mūsu planētas skaistuma nozīmi, kā 
arī apzināties ilgtspējas vērtību un 
kopības nozīmi.”

Turklāt Futūrtopija ir saistīta ar 
gada tēmu, jo tā rosināja skolēnus 
iztēloties, kāda būtu viņu ideālā 
nākotnes sabiedrība. Tas palīdzēja 
pārdomāt, kādas pārmaiņas viņi 
vēlas un kā viņi varētu rīkoties, 
lai piepildītu savus sapņus par 
ilgtspējīgāku nākotni. Grieķijas 
partnere Theodora Gkeniou precizēja, 
ka projektā viņi diskutēja par tēmu 
“Mūsu nākotne – utopija vai distopija? 
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Abi grieķu izcelsmes vārdi palīdz 
mums raksturot jauno pasauli, 
kas atrodas mūsu priekšā, divos 
pretējos veidos”. Viņa teica: “Mēs 
nolēmām savu projektu nosaukt par 
Futūrtopiju, lai neizslēgtu nevienu no 
iespējām un mēs paši varētu pieņemt 
lēmumus par to, vai mēs virzāmies uz 
katastrofu vai uz zaļu, ilgtspējīgu [un] 
iekļaujošu pasauli.” Claudine piebilda, 
ka “Futūrtopijas projekts atbilst gada 
tēmai, jo skolēni meklēja atbildes 
uz tādiem svarīgiem jautājumiem 
kā “Kādu nākotni tu vēlies?”, “Kas 
patiesībā nosaka tavu nākotni?”, 
[kā arī] “Vai izglītība, ekoloģija un 
nauda var garantēt labāku dzīvi?”. Šie 
atvērtie jautājumi palīdzēja skolēniem 
sapņot. Tomēr daudzi skolēni šaubās, 
vai viņu nākotne būs tāda, kādu viņi 
vēlas”.

Tālāk ir aprakstīti daži no 
starptautisko komandu radītajiem 
produktiem, kas balstīti uz 
izvēlētajiem IAM. Tie ir plakāts, 
Genially prezentācija par nabadzību 
un Canva plakāts. Vēl citus skolēnu 
viedokļus var atrast atsauksmēs 
sadaļā “Projekta aktivitātes un 
sadarbība”.

Projekts arī sniedza skolotājiem un 
skolēniem iespēju apdomāt savu vīziju 
par nākotnes izglītību un priekšstatu 
par ideālo skolu. Skolēni apdomāja, 
kā skolā varētu iedzīvināt gada tēmu 
“Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, 
kopīga”. Tālāk ir sniegtas dažas 
atbildes.
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https://view.genial.ly/60d06404dd61f20dc4344944/presentation-futurtopia-team-g1
https://www.canva.com/design/DAEf-amdwMw/CzRF50FncrIzT0s1a0gjXQ/view?utm_content=DAEf-amdwMw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1
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Manuprāt, gada 
tēma ir priecīga un 
optimistiska vīzija par 
nākotni, pesimistisku 
skatījumu tā nepieļauj. 
Tā būs skaista, un 
cilvēki būs vienoti. 
Protams, mēs visi 
zinām sīkumus, ar 
ko varam palīdzēt 
dabai, piemēram, 
izslēdzam gaismu, 
kad tā nav vajadzīga, 
pārstrādājam 
atkritumus, ejam ar 
kājām, nevis braucam 
ar automašīnu un 
telpas apsildām 
tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams. Dažus 
no tiem, piemēram, 
gaismas vai apkures 
izslēgšanu, varētu 
piemērot skolās 
vasarā vai saulainās 
dienās. Varbūt uz 
jumtiem varētu 
izmantot arī saules 
paneļus, lai saražotu 
nedaudz elektrības 
skolai, un klasēs 
varētu augt augi, lai 
visiem nodrošinātu 

vairāk dzīvības un 
skābekļa! 
Héloïse, Francija

Pirmkārt, jauniešiem 
vairs nevajadzētu būt 
neiecietīgiem. Mēs 
visi esam vienlīdzīgi, 
un visi esam cilvēki, 
tāpēc, manuprāt, 
mums vajadzētu 
atbalstīt citam citu 
un palīdzēt cits citam, 
nevis nosodīt, kritizēt 
vai aizskart. Ja 2022. 
gada tēma ir mūsu 
nākotne un tā paredz 
nākotni padarīt 
skaistu un ilgtspējīgu, 
vienlaikus dzīvojot 
mierā, mēs to varam 
izdarīt! Bet viss, kas 
mums nepieciešams, ir 
griba. 
Kinga, Francija
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Man šī tēma raisa 
cerību, tā nozīmē 
nākotni, kurā visi 
var dzīvot vienoti, tā 
nozīmē sabiedrību, 
kurā neviens nejūtas 
atstumts, tā nozīmē 
iedzīvotājus, kas 
rūpējas par savu 
planētu un saviem 
kaimiņiem. Manuprāt, 
skolā to var panākt, 
piedāvājot skolēniem 
iespēju iepazīt citam 
citu, kopīgi veidot 
projektus, varbūt pat 
ārpus vidusskolas, 
līdzīgi kā mēs to 
darījām Futūrtopijas 
projektā. 
Axelle, Francija

Tajā pašā laikā skolotāju atbildes 
atklāj vairākus svarīgus elementus, 
kas skolām būtu jāņem vērā, 
piemēram, mācību telpu izmantošana, 
infrastruktūra, uz skolēniem vērsta 
pieeja, ekoloģija un sadarbība. 
Itālijas partnere Patrizia Roma 
norādīja, ka skolām vajadzētu 
būt “vietām ar ērtām telpām un 
aprīkojumu, kur skolēni un skolotāji 
var just, ka viņi ir svarīgi, un visiem 
ir līdzekļi un iespējas kopā augt, 
attīstot profesionālās un personīgās 
prasmes”. Theodora Gkeniou 
norādīja: “Manuprāt, sapņu skola 
būtu digitāla, noturīga, ekoloģiska, 
visaptveroša [un] daudzdisciplināra 
cilvēku kopiena.” Projekta partnere 
no Polijas Ewa Gajek sacīja, ka viņas 
sapņu skola būtu “skola visiem, kura 
ir radoša un iecietīga, kurā ir vieta 
skolēniem un skolotājiem un kurā ir 
iespēja pilnveidot profesionālās un 
IT prasmes, respektējot cilvēkus un 
dabu”. Citas idejas bija interaktīvu 
grāmatu izmantošana, pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ar 
invaliditāti, dzimumsensitivitātes 
nodrošināšana, kā arī vairāk 
pasniedzēju un labāk kvalificētu 
skolotāju.
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Eksperta viedoklis par projektu

Eksperts: profesors Stephen Heppell, 
Felipes Segovijas Mācību inovāciju 
katedras vadītājs, Universidad Camilo 
José Cela, Madride, kā arī Heppell.net 
Ltd izpilddirektors
Stephen ir Felipes Segovijas 
Mācību inovāciju katedras vadītājs 
universitātē Universidad Camilo José 
Cela Madridē, emeritēts profesors 
jaunu mācību vižu jomā Anglijas 
Ruskina universitātē (Anglia Ruskin 
University) un uzņēmuma Heppell.
net Ltd izpilddirektors. Savas 34 
gadus ilgās profesora tenūras laikā 
viņš ir īstenojis dažādus vērienīgus, 
nozīmīgus un globālus projektus. 
Korporācija Microsoft viņu raksturo kā 
“Eiropas vadošo tiešsaistes izglītības 
ekspertu”. Apvienotās Karalistes 
Izglītības ministrija viņu dēvē par 
“pēdējo gadu ietekmīgāko akadēmiķi 
tehnoloģiju un izglītības jomā”.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Pēc milzīgas globālās pandēmijas ir 
skaidrs, ka izglītība ir nonākusi jaunā 
attīstības posmā, ko veicina vai nu ar-
vien intensīvāka tiešsaistes un klātienes 
mācību apvienošana, vai arī ģimenes 
dzīvesveida un dinamikas maiņa – 
vecāki mājās strādā, un bērni mājās 
mācās. Tagad, kad mācīšanās jomā 
“džins ir izlaists no pudeles” un nav 
nekādu pazīmju, ka tas varētu tur atkal 
atgriezties, mums visiem ir jāatbild uz 
jautājumu: “Kas tālāk?” Šis projekts 
sniedz skolēniem kritiskās domāšanas 
prasmes un atjautību, kas nepiecieša-
ma, lai viņi varētu iesaistīties debatēs 
par savu nākotni – ne tikai saistībā ar 
mācībām, bet arī ar citām pasaules 
problēmām, piemēram, klimata pārmai-
ņām, bezdarbu, trūkumu un konfliktiem. 
Ja mēs vēlamies atrisināt strauji augo-
šo pasaules problēmu klāstu, ar kurām 
saskaramies šajā tūkstošgadē, mums 
būs nepieciešams, lai ikviens skolēns 
iesaistītos, cik vien spēj, lai palīdzētu 
risināt šo nozīmīgo uzdevumu. Šis 
projekts patiešām iesaistīja un rosināja 
skolēnus domāt par šīm tēmām. Tātad 
šim projektam ir milzīga nozīme.

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, šis projekts piedāvā šīs 
tēmas mācīšanai?
Aktivitātes tika veidotas, izmantojot 
ļoti svarīgus un daudzveidīgus 
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resursus – sākot ar Džona Lenona 
Imagine, kurā iztēlota perfekta 
pasaule, turpinot ar satraucošo 
Hakslija “Brīnišķīgo jauno pasauli” 
un Kafkas “Procesu” un beidzot ar 
mūsdienīgo seriālu “Melnais spogulis” 
un filmu “M. I. Mākslīgais intelekts”. 
Šie resursi veido spēcīgu provokāciju 
virkni. Aktivitātes, ko skolēni veica, 
notika starptautiskās komandās, kas 
darbā ļāva gūt bagātīgu kultūras 
pieredzi. Pašas aktivitātes bija ļoti 
dažādas, sākot no “prāta vētrām” 
par utopijas vīziju un akrostihu 
rakstīšanas par tādām tēmām kā 
draudzība, vienlīdzība, veselība 
un rūpes līdz plakātu, rakstu un 
videoklipu veidošanai par jomām, 
kas, viņuprāt, ir svarīgas nākotnes 
vīzijai. Ik uz soļa aktivitātes sniedza 
skolēniem iespēju izteikt savu viedokli. 
Tas nebija “sagrābstīts”, ietiepīgs 
viedoklis, bet gan viedoklis, kas 
radies pārdomu, debašu, sapņu un 
apceru rezultātā. Šim laika faktoram 
ir izšķirīga nozīme: “Tiem, kas nezina 
vēsturi, ir lemts to atkārtot.”

Kādas, tavuprāt, ir šā projekta 
stiprās puses?
Kā jau visa vērtīgākā mācību pieredze, 
arī šis projekts ir ļoti komplekss, lai gan 
tas nav grūts. Spēcīgie komponenti 
ir, piemēram, plašais sadarbības rīku 
klāsts, obligātais tehnoloģiju izman-

tojums (ir 2022. gads!) un nelielā 
spēliskošana, lai patiešām palielinātu 
motivāciju. Pedagoģisko metožu klāsts, 
ieskaitot dažādus jautājumus, kas sko-
lēniem bija jāpārdomā dziesmas, filmas 
vai grāmatas kontekstā, bagātināja šo 
daudzveidīgo, jauno mācību saturu. Ak-
tivitātes, kas bija vērstas uz augstākas 
pakāpes mācīšanos, bija pilnībā piemē-
rotas un izaicinošas iesaistīto skolēnu 
vecumam. Tas deva skolēniem izturību, 
kas, protams, palīdzēja mājsēdes laikā, 
kad skolotāji un skolēni pārorientējās 
uz attālinātu mācīšanos. Skolēniem šis 
darbošanās veids bija zināmā mērā 
pazīstams, jo skolotāji jau projekta 
sākumā bija tam likuši pamatus.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Es uzskatu, ka projektā minētie resursi 
ir lielisks sākumpunkts. Manuprāt, pa-
mācošs stāsts par pārāk lielu paļau-
šanos uz tehnoloģijām, kā rezultātā 
zūd cilvēcība, ir ļoti labi dokumentēts 
Kena Louča (Ken Loach) filmā “Es, 
Daniels Bleiks” (I, Daniel Blake). Vēl 
viens lielisks resurss, ko izpētīt šāda 
veida aktivitātes beigās, ir citu tādu 
cilvēku cerības un sapņi, kuri arī mē-
ģina īstenot šo projektu. Šajos sapņos 
ir vērojama saskanība, kas šajos ne-
mierīgajos laikos sniegs mierinājumu 
visiem skolotājiem un skolēniem.
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3.6. Be Smart – Be Part!

Iesaistītās valstis: Vācija, Spānija, Nīderlande, Polija un Portugāle 

Skolēnu vecums: 16–19 gadi

Intervēto skolotāju 
vārdi, skolas un 

valstis:

Simone van Belkom-Poppelaars, Koning Willem I 
College, Hertogenbosa, Nīderlande
Lina Maria Inacio Pereira, Escola Básica e Secundária 
de Gama Barros, Agrupamento de Escolas D. Maria II, 
Sintra, Portugāle

Par projektu

Projekta laikā skolēni no piecām 
Eiropas valstīm aplūkoja “viedo 
pilsētu” vīziju. Šis temats ir svarīgs, jo 
nākotnē arvien vairāk cilvēku dzīvos 
pilsētās, tāpēc ir nepieciešamas 
viedas koncepcijas, lai planēta 
būtu piemērota dzīvošanai gan 
mums, gan nākamajām paaudzēm. 
Konkrētāk, projekta laikā skolēni 
strādāja pie viedo pilsētu un ciematu 

koncepcijas. “Viedā” koncepcija ietver 
efektīvus, progresīvus un sociāli 
iekļaujošus elementus. Pašlaik visā 
pasaulē attīstās vairāki jauninājumi, 
piemēram, modernas ēkas, mūsdienīgi 
infrastruktūras veidi un jauni saziņas 
līdzekļi. Tehnisko un ekonomisko 
jauninājumu kļūst arvien vairāk. 
Tātad mēs esam ceļā uz vēl “viedāku” 
dzīvi. Vienlaikus skolēni guva izpratni 
par vides problēmām un strādāja 
starptautiskās komandās, lai rastu 
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veidus, kā mazināt klimata pārmaiņas 
ikdienas dzīvē. Liekot lietā piemērotus 
IKT rīkus, sadarbojoties starptautiskā 
mērogā un izmantojot kombinēto 
mācīšanos, skolēni kļuva par daļu no 
“vieda eTwinning projekta”. Pārskatu 
par projektu var gūt Prezi prezentācijā, 
Wakelet prezentācijā un videoklipā, 
ko skolēni un skolotāji sagatavoja 
projekta noslēgumā.

Aplūkotās tēmas un integrācija 
mācību programmā

Projektā galvenā uzmanība tika 
pievērsta ilgtspējai un viedajai 
koncepcijai, kas ietver dažādus 
aspektus. Skolēni izlēma, kuram 
aspektam pievērsties, atkarībā 
no savām interesēm. Skolēni tika 
sadalīti starptautiskās komandās 
un pievērsās šādām tēmām: viedās 
pilsētas ar viedo enerģiju, ēkas, 
infrastruktūra, veselība, enerģija, 
daba un bioloģiskā daudzveidība, 
globālā sasilšana un digitālā pratība 
(droša interneta lietošana un 
interneta etiķete). Attiecībā uz mācību 
programmu jānorāda, ka galvenais ar 
projektu saistītais mācību priekšmets 
bija angļu valoda, tomēr mācību 
programmā tika apgūtas dažādas 
prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības, 
starpkultūru un sociālās prasmes. Tajā 
pašā laikā visas tēmas ir integrētas 
visās (vidējā līmeņa) profesionālajās 

skolās citos kursos, ieskaitot 
vides tehnoloģijas un ilgtspējīgas 
prakses, kā arī dažu skolu vispārējā 
filozofijā. Simone stāsta: “Mēs esam 
UNESCO skola un skola, kas aktīvi 
veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšanu, jo mums ir vesela 
darba grupa, kas atbild par šo 
jautājumu. Starptautiskā sadarbība 
un starpkultūru kompetenču attīstība 
ir ļoti svarīga mūsu skolēniem un 
personālam. eTwinning izmantošana 
var sniegt pozitīvu ieguldījumu šajā 
procesā.”

Projekta aktivitātes un 
sadarbība

Kā norādīja Simone: “eTwinning ir 
lieliska platforma, kurā strukturētā 
un drošā veidā izveidot starptautisku 
virtuālo sadarbību. Tā palīdz 
skolēniem un skolotājiem interaktīvā 
veidā strādāt starptautiskos 
projektos.” Skolēni izveidoja dažādas 
starptautiskas komandas, kas 
pievērsās dažādām jomām. Katrai 
komandai bija atbildīgais skolotājs, 
kas koordinēja un pārraudzīja tās 
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darbu, vadoties pēc Padlet, kurā bija 
iekļauti plānotie uzdevumi. Tādējādi 
tika veicināta starptautiska sadarbība. 
Piemēram, skolēni izstrādāja 
e-drošības noteikumus un šo 
informāciju sniedza citiem skolēniem, 
izmantojot:

• īsus videoklipus par interneta 
likumīgu lietošanu un to, kas 
jādara un ko nedrīkst darīt, lai 
internetā būtu drošībā;

• prezentācijas par interneta 
drošību un interneta bīstamību 
un krāpšanu;

• viktorīnas par e-drošību datorā 
un e-drošību;

• plakātus.

Projekta ievada aktivitātē skolēni tika 
aicināti pārdomāt viedo pilsētu un 
ciematu jēdzienus, norādot ar tiem 
saistītos terminus rīkos Mentimeter un 
AnswerGarden un izveidojot WordArt. 
Pēc tam skolēni izlasīja un pārdomāja 
National Geographic publicēto rakstu 

par nākotnes pilsētām, viņi norādīja 
elementus, kas šķituši interesanti, un 
dalījās viedokļos diskusiju forumā. 
Šajā kontekstā skolēni piedalījās 
vārdu krājuma vingrinājumos/spēlēs, 
kas tika izstrādātas, izmantojot 
rakstu (piemēram, viedās ēkas 
daļu noteikšana, pareizrakstības un 
anagrammu spēles, kā arī vārdu 
meklēšana), aktivitātēs, kurās tika 
vingrinātas klausīšanās prasmes 
(nākotnes pilsētas), un vispārējā 
viktorīnā, kurā tika pārbaudītas viņu 
zināšanas.

Pēc tam skolēni tika aicināti norādīt 
tos viedo pilsētu aspektus, kas 
viņus visvairāk interesē, izmantojot 
Mentimeter (rezultātus skatīt attēlā), 
un sniegt savu pamatojumu tam 
diskusiju forumā. Šī aktivitāte bija 
pamats starptautisko komandu 
izveidei, kas balstījās uz skolēnu 
interesēm. Starptautiskajās komandās 
paveiktā darba un uzdevumu rezultāti 
tika dokumentēti, izmantojot Padlet 
(piemēram, viedā enerģija, viedās 
ēkas, viedā vide, viedā infrastruktūra, 
viedā veselība un viedā mācīšanās).
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https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=esafety-on-computer
https://quizizz.com/admin/quiz/59b58f9198774d11002c81c2/e-safety-quiz
https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/see-sustainable-future-city-designed-for-people-and-nature
https://learningapps.org/14305333
https://learningapps.org/14305333
https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=hangman&quizid=389631
https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=anagrams&quizid=389631
https://thewordsearch.com/puzzle/1656393/smart-cities/
https://thewordsearch.com/puzzle/1656393/smart-cities/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6-minute-english/ep-160714
https://quizizz.com/join/quiz/5f78be96e273ed001ba33147/start?studentShare=true
https://padlet.com/ulrikekahl1/4viiq93agt23a0ct
https://padlet.com/alopez931/e7hlnqg8f678k22b
https://padlet.com/alopez931/e7hlnqg8f678k22b
https://pt-br.padlet.com/linapereira4/r0v3473q1qcrdsvk
https://padlet.com/belpop51/nla5k71p78rvs9nk
https://padlet.com/miazek_marzena1/ed7d56ub0nyek47j
https://padlet.com/ulrikekahl1/5c83n9roo00rj1u
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Skolēni tika aicināti arī pamēģināt 
savā pilsētā atrast “viedās dabas” 
piemērus. Piemēram, Nīderlandē 
ārpilsētas dabas parka vidū ir QR 
kods, kas ved uz informāciju par šīs 
vietas vairāk nekā sešus gadsimtus 
seno vēsturi. Barselonā botāniskajā 
dārzā ir QR kodi, kas apmeklētājiem 
sniedz informāciju par augiem; 
Portugālē ir izveidota lietotne 
cilvēkiem, kas apmeklē vēsturiskus 
apskates objektus; Polijā ir izveidota 
savvaļas ugunsgrēku uzraudzības 
sistēma.

Citā aktivitātē skolēni tika aicināti 
aplūkot un atklāt informāciju par 
viedajām pilsētām savā valstī, 
meklējot valsts projektus. Daži piemēri 
tam, ko skolēni atrada, ir projekti:

• Vācijā;

• Hertogenbosā un Amsterdamā;

• Kazimeždolnos;

• Lisabonā, kā arī video, ko 
izveidojuši skolēni, kuri piedalījās 
projektā;

• Barselonā.

Balstoties uz visām šīm idejām 
un zināšanām, skolēni tika aicināti 
iztēloties savus “viedos sabiedriskos 
centrus”, izdomājot, kādas iekārtas un 
aprīkojums tiem būtu nepieciešams. 
Skolēni izmantoja Linoit, lai 
attēlotu savas idejas, viņi izveidoja 
konceptuālu karti un video, kā arī 
konstruēja 3D attēlus, izmantojot 
SketchUp un Minecraft.

Tomēr, lai īstenotu savas idejas, 
skolēniem tās bija jāfinansē. Saistībā 
ar to viņi tika iepazīstināti ar pūļa 
finansējumu, izmantojot videoklipu, 
pārdomāja vairākus orientējošus 
jautājumus forumā un piedalījās 
Kahoot! viktorīnā. Skolēni izveidoja 
arī prezentācijas, lai pastāstītu par 
savu pūļa finansējumu, un ziedoja 
savākto naudu vietējai pārtikas 
bankai Nīderlandē un dzīvnieku 
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https://hub.beesmart.city/de/smart-city-atlas
https://www.youtube.com/watch?v=QrFYjmaYMuc
https://www.youtube.com/watch?v=wswyjR1cDL8
https://www.youtube.com/watch?v=WScyeX5UDxg
https://www.youtube.com/watch?v=jAFfgmlqADc
https://www.youtube.com/watch?v=ayt4TMybTuA
https://www.youtube.com/watch?v=rE91GrU1kyw
https://create.kahoot.it/details/crowdsourcing-the-arts-part-1/aa724a27-f803-4423-b0d3-99b20f8539a3
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asociācijai Polijā. Lina teica: “Mēs ļoti 
aktīvi darbojāmies šajā grupā, īpaši 
Covid-19 pandēmijas laikā, un mums 
bija sanāksmes. Mēs plānojām un pēc 
tam sadalījām uzdevumus, un mums 
bija daži ļoti, ļoti aktīvi dalībnieki. 
Tā mēs paveicām visu darbu kopā.” 
Attiecībā uz vecāku iesaistīšanos – 
izņemot to, ka no viņiem tika prasīta 
atļauja, viņiem nebija vajadzības vai 
vēlmes iesaistīties, jo skolēni ir jau 
lieli un, kā minēja Lina, “viņi jūtas kā 
pieaugušie”.

Saistība ar gada tēmu

Pēc skolotāju vērtējuma, projekts ir 
saistīts ar eTwinning gada tēmu, jo 
skolēni uzzināja vairāk par viedajām 
pilsētām un jēdzieniem, kas saistīti 
ar tehnoloģijām, dabu, ilgtspēju, 
infrastruktūru un klimata pārmaiņām. 
Viņi norādīja: “Projekts ir saistīts ar 
ilgtspēju; tas attiecas uz viediem 
elementiem, piemēram, viedām ēkām, 
enerģiju, veselību, infrastruktūru, 
mācīšanos u. c., kas atbilst Jaunajam 
Eiropas “Bauhaus” un tam, ka 
cilvēki sanāk kopā, lai veidotu 
jaunus produktus, jo arī sākotnējais 
“Bauhaus” veicināja radošumu.”

Projekta laikā skolēni pievērsās 
tēmām, kas viņus interesēja, un 

sadarbojās, lai radītu dažādus 
produktus, piemēram, viktorīnas, 
prezentācijas, plakātus un žurnālu 
rakstus, kā arī mijiedarbojās ar dabu 
sev apkārt un vietējo sabiedrību. 
Projekts ir saistīts ne vien ar gada 
tēmas ilgtspējas elementu, bet arī 
ar “kopības” aspektu, jo skolotāji 
un skolēni sadarbojās ar saviem 
partneriem, cenzdamies izveidot vieda 
sabiedriskā centra ieceri. Pamatojoties 
uz savu pieredzi šajā projektā, 
intervētās skolotājas norādīja arī to, 
kā viņas iedomājas savu sapņu skolu, 
kā arī atklāja dažus novērojumus 
par skolēniem. Piemēram, Lina teica: 
“Mūsu sapņu skola veicina dialogu 
starp visiem un iestājas par dzīvošanu 
harmonijā ar dabu.” Viena no 
intervētajām skolotājām norādīja, ka 
skolēni labprātāk izvēlētos “disciplīnu 
sīkāku iztirzāšanu, nevis mācību 
priekšmetu apguvi”, savukārt otra 
skolotāja uzsvēra: “Lai gan mūsdienās 
viņi ir ļoti pieraduši pie tehnoloģijām, 
viņiem ir vajadzīgi daži izaicinājumi no 
mums [skolotājiem]. Ja viņiem nav šo 
izaicinājumu, viņi lielākoties nezina, ka 
šie tīmekļa rīki pastāv vai kā un kāpēc 
tos izmantot.”

Mūsu nākotne – skaista, ilgtspējīga, kopīga



77

Eksperta viedoklis par projektu

Eksperts: Orestis Trasanidis, Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 
mākslīgā intelekta kopiena, EIT Digital
Orestis ir trīs maģistra grādi vides 
inženierzinātnēs ilgtspējas, IKT un 
viedo pilsētu jomā. Strādādams par 
inovāciju ilgtspējas konsultantu un 
projektu vadītāju organizācijās un 
vietējās pašvaldībās, viņš ir izstrādājis 
vērienīgas pilsētu stratēģijas un 
projektus ES. Pašlaik viņš koordinē EIT 
mākslīgā intelekta kopienu.

Kāpēc šā projekta tēma ir aktuāla 
šodien?
Mūsdienās straujā urbanizācija un 
pārmērīgais patēriņš ļoti saasina 
jau pastāvošās pilsētu problēmas. 
Tāpēc, lai novērstu paredzamās 
nevēlamās sekas, ir radusies viedo 
pilsētu un iedzīvotāju koncepcija. 
Tādējādi projekta tēma saskan 
ar nepieciešamību sagatavot 
iedzīvotājus un profesionāļus tā, lai 

viņi varētu kopīgi pieņemt un radīt 
efektīvus un ilgtspējīgus risinājumus, 
izmantojot viedās tehnoloģijas.

Kādu labo praksi un piemērus, 
tavuprāt, šis projekts piedāvā šīs 
tēmas mācīšanai?
Projektā izmantotā pieredzē 
balstītā mācīšanas un mācīšanās 
forma ir diezgan interesanta un 
vienlaikus arī izaicinoša prakse, 
kas palielina skolēnu iesaistīšanos 
un uzdevumu autentiskumu. Ļoti 
svarīgi ir veidot saikni starp skolēnu 
vidi un ikdienas dzīvi un to, ko viņi 
mācās skolā. Turklāt ļoti noderīga 
projektā ieviesta prakse ir sadarbības 
aktivitāšu pielāgošana. Šajā 
saistībā nevajadzētu aizmirst, ka 
viedās pilsētas ļauj risināt dažādas 
pilsētvides problēmas, izmantojot 
konstruktīvu pretstatīšanu, kurā 
iesaistītas vairākas ieinteresētās 
personas un, protams, iedzīvotāji, 
kuriem būtu aktīvi jāpiedalās šajā 
procesā.

Kādas, tavuprāt, ir šā projekta 
stiprās puses?
Viens no spēcīgākajiem projekta 
elementiem ir tas, ka jaunieši 
analizēja un pārdomāja tādu 
problēmu kā viedās pilsētas, kurai 
ir vairākas izpausmes. Ir ārkārtīgi 
svarīgi nevis likt lietā dažādās jomās 
iegūtās zināšanas izolēti, bet gan 
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ļaut skolēniem izmantot starpnozaru 
pieeju un kritiskās domāšanas 
prasmes. Turklāt tas, ka projektā 
iesaistītās komandas ir starptautiskas, 
kā arī izmantotās aktīvās mācīšanās 
pieejas sekmē viedas pilsoniskās 
apziņas veidošanu. Visbeidzot, 
kombinētā mācīšanās piedāvā 
skolēniem lielisku iespēju iegūt labāko 
no abām pasaulēm. No vienas puses, 
skolēniem ir iespēja uzlabot savas 
digitālās prasmes, izmantojot dažādus 
rīkus; no otras puses, viņi tiek rosināti 
mācīties no savām pilsētām un 
izprast digitālo elementu integrāciju 
fiziskajā pasaulē.

Kādus resursus vai atbilstošus 
materiālus tu ieteiktu šīs tēmas 
mācīšanai?
Visā pasaulē pilsētas demonstrē, kā 
kolektīvā intelekta rīkus var izmantot, 
lai gūtu labumu no tehnoloģiju 
attīstības un padarītu pilsētas patiesi 
“viedas”. Kroforda papīra slokšņu 
metode un lēmumu matricas analīze 
ir vienkāršu, bet iedarbīgu “prāta 
vētras” metožu piemēri. Mākslīgais 
intelekts ir viedo tehnoloģiju 
stūrakmens, tāpēc turpmāk minētie 
rīki ir noderīgi, lai izpētītu jaunās 
prasmes un profesionālās lomas.

MI prasmes profesionāļiem ir ar 
MI veidots rīks, kas ļauj lietotājiem 
noteikt savu profesionālo profilu 
un skatīt sarakstu ar kursiem, kuri 
var palīdzēt apgūt prasmes, kas 
nepieciešamas darbam, kuram viņi ir 
piemēroti.

MI izglītības karte ir izpētes analīzes 
rīks, kas ļauj lietotājiem izpētīt 
savstarpējo saikni starp tehnoloģiju 
veidiem, MI lomām un kursiem, 
izmantojot interaktīvu, uz tīklu 
balstītu, vizuālu datubāzi.
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Šī gada eTwinning tēma – Jaunais 
Eiropas “Bauhaus” – ietver daudzas 
no iepriekšējām eTwinning tēmām – 
medijpratību un dezinformāciju, 
iekļaušanu, demokrātisko līdzdalību, 
klimata pārmaiņas, kultūras 
mantojumu u. c. Kā savā priekšvārdā 
minēja komisāre Marija Gabriela, 
Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir 
aicinājums sapņot, iztēloties un 
eksperimentēt ar to, kā mēs varam 
veidot ilgtspējīgu un iekļaujošu 
nākotni, balstoties uz vērtībām, kas 
vieno Eiropu.

Šī tēma ir saskaņota ar prioritātēm, 
kas izvirzītas programmā Erasmus+, 
kura cenšas veicināt vienlīdzīgas 
iespējas un piekļuvi, kā arī 
iekļaušanu un daudzveidību visos 
programmas pasākumos. Tā ir 
saistīta arī ar izaicinājumiem, ko 
izgaismoja Covid-19 pandēmija, 
piemēram, Eiropas digitālās pārveides 
nepieciešamību. Gan pedagogiem, 
gan audzēkņiem būtu jāattīsta savas 
digitālās prasmes un jāspēj izmantot 
visas digitālo tehnoloģiju sniegtās 
iespējas. 

Kā redzams gadījumu pētījumos, 
eTwinning sekmē digitālo un 
nedigitālo prakšu apvienošanu, 
veicinot daudzveidīgu mācību 
telpu un aktīvas mācīšanās pieeju 
izmantošanu. Skolotāji un skolēni 

dodas “ārpus skolas sienām” un 
attīsta savas kompetences, izmantojot 
dažādas pedagoģiskās metodes, 
piemēram, uz pētniecību balstītu 
mācīšanos, uz projektiem balstītu 
mācīšanos un apgriezto mācīšanos. 
Mācību vides un pieeju daudzveidība 
atbilst Eiropadomes ieteikumam par 
jaukta tipa mācīšanos; “jaukta tipa” 
jeb “kombinētā” mācīšanās ir termins, 
ko izmanto, lai raksturotu izglītību, 
kurā izmanto vairāk nekā vienu 
pieeju mācību procesā, apvienojot 
mācīšanos skolā ar mācīšanos citās 
vidēs, piemēram, uzņēmumos, mācību 
centros, tālmācībā, brīvā dabā vai 
kultūras objektos, un dažādiem 
digitāliem un nedigitāliem mācību 
rīkiem. Kā eTwinning dalībnieki 
norādīja intervijās, kombinētā 
mācīšanās piedāvā skolēniem 
to, kas nepieciešams elastīgām, 
daudzpusīgām un iekļaujošām 
mācībām. Šajā eTwinning grāmatā 
iekļautie projekti ir labi piemēri tam, 
kā var veiksmīgi apvienot skolas vidi, 
digitālo vidi, kā arī āra un sabiedrisko 
vidi.

Programma Erasmus+ veicina 
sociālo un starpkultūru kompetenču, 
kritiskās domāšanas un medijpratības 
attīstību. Par to liecina šajā publikācijā 
aplūkotie gadījumu pētījumi, kuros 
redzams, ka dažāda vecuma skolēni 
pievērsās daudzveidīgām tēmām, 
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iesaistījās savās kopienās un 
rezultatīvi sadarbojās ar skolēniem 
no citām valstīm. Pirmsskolas skolēni 
izveidoja bišu dzīvotnes skolas dārzos 
un apgleznoja skolas sienas, lai tās 
izskatītos skaistas. Sākumskolas 
skolēni organizēja sēdošos protestus 
un gājienus, lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību planētas problēmām, 
kā arī uzrunāja savas vietējās 
sabiedrības locekļus, bet vidusskolēni 
iepazinās ar pūļa finansējumu, vāca 
naudu un ziedoja to sabiedriskām 
organizācijām.

Jaunais Eiropas “Bauhaus” atzīst 
arī nepieciešamību atjaunot saikni 
ar dabu, kas redzams eTwinning 
projektos “Misija #Dabas pētnieki” 
un “Eiropas māksla 2.0”. Projektā 
“Misija #Dabas pētnieki” skolotāji 
organizēja mācību stundas skolas 
rotaļu laukumā, bet projektā “Eiropas 
māksla 2.0” skolēni pētīja virtuālās 
muzeju ekspozīcijas. eTwinning 
projektos skolēni interesējās par 
tādām tēmām kā viedās pilsētas 
un ilgtspēja. Tās ir saistītas ar tādu 
jēdzienu kā “15 minūšu pilsētas”, ar 
ko apzīmē pilsētas, kurās galvenie 
pakalpojumi un ērtības iedzīvotājiem 

ir pieejami pastaigas attālumā, kā 
aprakstīts iniciatīvā “Jaunais Eiropas 
“Bauhaus””.

Šī grāmata apliecina, ka ir skolas, 
skolotāji un projekti, kas bruģē 
jauniešiem ceļu, lai tie varētu radīt 
skaistu, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
nākotni. Skolēni sapņo par videi 
draudzīgām skolām ar varavīksnes 
krāsām, sēnes cepurītes formas jumtu 
un jaunākajām tehnoloģijām. Viņi arī 
iztēlojas skolu, kurā ir laipni gaidīti 
skolēni no dažādām kultūrām, kurā 
visi ir laimīgi un kurā skolēniem tiek 
dotas iespējas apspriest aktuālus 
jautājumus, iepazīt citam citu un 
kopīgi veidot sadarbības projektus. 
Kad skolēniem, kas piedalījās šajos 
sešos projektos, tika jautāts par viņu 
sapņu skolām, vairums atsaucās uz 
principiem un vērtībām, kas ir cita 
starpā saistītas arī ar Jauno Eiropas 
“Bauhaus”. Vēl ir jāizpēta, kā tie varētu 
tikt pārvērsti fizisko telpu pārveides 
vadlīnijās. Jaunais Eiropas “Bauhaus” 
sniedz mums iespēju pārveidot šīs 
telpas un sapņot par nākotni, bet 
eTwinning piedāvā skolēniem un 
skolotājiem iespēju iesaistīties, radīt 
un rīkoties, lai īstenotu savus sapņus.
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Eiropas Savienības Padome (2021), Padomes 2021. gada 29. novembra 
Ieteikums par jaukta tipa mācīšanās pieejām kvalitatīvai un iekļaujošai 
pamatizglītībai un vidējai izglītībai, OV C 504, 14.12.2021., 21. lpp. (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX %3A32021H1214 %2801 %29).

Eiropas Komisija (2022), Priekšlikums Padomes ieteikumam par mācīšanos 
vidiskās ilgtspējas sekmēšanai, COM(2022) 11 final (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX %3A52022DC0011&qid=1647944342099).

Eiropas Komisija (n. d.), “Eiropas zaļais kurss. Mūsu mērķis: panākt, lai Eiropa 
kļūtu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu” (https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_lv).

Eiropas Komisija (n. d.), “Programmas “Erasmus+” prioritātes” (https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/lv/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-
programme).
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Turpmāk ir norādīti visi partnerskolotāji sadalījumā pa eTwinning projektiem.

Mission #Explorers of Nature

Claudia Murelli (dibinātāja), Istituto Comprensivo Statale (ICS) "Dante Alighieri", Opera, 
Milāna, Itālija

Kristīna Bernāne (dibinātāja), Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”, Cēsu 
novads, Latvija

Anna Monopoli, ICS “Dante Alighieri”, Opera, Milāna, Itālija

Antonella Milana, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Antonina Calvo, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Katerina Chatjouli, 14 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βο-όλου, Vola, Grieķija

Liene Pastuhova, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”, Cēsu novads, Latvija

Loredana Branca, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Lucia Maria Barbara, ICS “Dante Alighieri”, Opera, Milāna, Itālija

Malvina Grammeni, 14 Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, Vola, Grieķija

Manuela Rastelli, ICS 8 di Pescara 8, Peskāra, Peskāra, Itālija

Manuela Sarta, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Natalina Caldini, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Rosa Maria Monaca, ICS “Leonardo Da Vinci”, Ispika, Raguza, Itālija

Silvia Gisonda, ICS “Dante Alighieri”, Opera, Milāna, Itālija

Steinunn Sigurgeirsdottir, Leikskólinn Álfaheiði, Koubavogira, Islande

Valeria Giacomelli, ICS “Dante Alighieri”, Opera, Milāna, Itālija

Vasiliki Ziagka, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, Skiata, Grieķija

E.S.B.F. – Earth should not be a frying pan

Angeliki Kougiourouki (dibinātāja), 1st Experimental Primary School, Alexandroupoli, 
Grieķija

Marina Screpanti (dibinātāja), Istituto Comprensivo 3 Chieti, Chieti, Chieti, Itālija

Daniele Aceto, Istituto Comprensivo 3 Chieti, Chieti, Chieti, Itālija

Raffaella D’Amicodatri, Istituto Comprensivo 3 Chieti, Chieti, Chieti, Itālija
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SMILE – The School of Magic Inspiring Learning Experiences

Liliana Nederita (dibinātāja), Liceul de Limbi Moderne si Management, Chișinău, Moldova

Sandra Steinbock (dibinātāja), Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Braunau am 
Inn, Braunau Am Inn, Austrija

Antonio Bonachera, Colegio Divino Maestro, Granada, Spānija

Carol Fynn, Midleton Christian Brothers School, Midleton, Īrija

Daniela Scarlii, Liceul de Arta “Stefan Luchian”, Botoșani, Rumānija

Fatma Barlas, Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi, Odunpazarı, Turcija

Manuel Cadete, Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira,, Leiria, Leiria, Portugāle

Maria Luca, Liceul de Limbi Moderne si Management, Chișinău, Moldova

Melanie Dattendorfer, Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Braunau am Inn, 
Braunau Am Inn, Austrija

Miroslava Borovcová, Gymnázium Vysoké Mýto, Vysoké Mýto, Čehija

Monika Khan, Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Wysoka Głogowska, Polija

European Art 2.0

Andrea Ullrich (dibinātāja), Gymnasium Georgianum, Hildburghausen, Vācija

Andreas Galanos (dibinātājs), Gymnasio Adendrou (former 2nd Gymnasio Chalkidonas), 
Xalkidona Thessaloniki, Grieķija

Andreas Roßt, Gymnasium Georgianum, Hildburghausen, Vācija

Annette Bock, Gymnasium Georgianum, Hildburghausen, Vācija

Arjana Blazic, IX. gimnazija Zagreb, Zagreb, Horvātija

Edyta Bieniek, Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy, Krośnica, Polija

Nadine Schmidt, Gymnasium Georgianum, Hildburghausen, Vācija

Futurtopia

Claudine Coatanéa (dibinātāja), Lycée Michelet, Vanves, Francija

Patrizia Roma (dibinātāja), Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Alessandro Volta", Perugia, 
Perugia, Itālija

Ewa Gajek, Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu, Karpacz, Polija

Jurgita Steinbusch, RSG ‘t Rijks Bergen op Zoom, Bergen op Zoom, Nīderlande

Lucyna Nocoń-Kobiór, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Pszczyna, Polija

Theodora Gkeniou, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Σερρών, Serres, Grieķija 
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Be Smart – Be Part!

Simone van Belkom-Poppelaars (dibinātāja), Koning Willem 1 College, Den Bosch, 
Nīderlande

Ulrike Kahl (dibinātāja), Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden, Vācija

Aida Lopez, IES La Guineueta, Barcelona, Spānija

Amanda van Dijk, Carolus Clusius College, Zwolle, Nīderlande

Lina Maria Pereira, Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra, Cacém, Portugāle

Marion van Kempen, Koning Willem 1 College, Den Bosch, Nīderlande

Marlene Serras, Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra, Cacém, Portugāle

Marzena Miazek-Banach, IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie, 
Łuków, Polija

Mercè Rodriguez, Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden, Vācija

Sandra Lobo, Agrupamento de Escolas D. Maria II, Sintra, Cacém, Portugāle

Verena Weiß, Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden, Vācija
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KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tiešsaistē 
(european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

Pa tālruni vai rakstveidā

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat 
sazināties šādi:

– pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu),

– pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696,

– izmantojot saziņas veidlapu: https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_lv.

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

Tiešsaistē

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa (europa.eu).

ES publikācijas

ES publikācijas varat apskatīt vai pasūtīt vietnē op.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas 
publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko dokumentācijas centru 
(european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās 
valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex (eur-lex.europa.eu). 

ES atvērtie dati

Portālā data.europa.eu/lv ir piekļuve atvērtām datu kopām no ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. 
Datus var bez maksas lejupielādēt un izmantot tiklab komerciāliem, kā nekomerciāliem mērķiem. 
Portālā ir arī bagātīga piekļuve datu kopām, kas nākušas no Eiropas valstīm.
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Eiropas skolu izglītības platforma, kas sāka darbību 2022. gadā, ir tikšanās 
vieta visiem skolu darbiniekiem (no agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes 
darbiniekiem līdz pamatizglītības un vidējās izglītības darbiniekiem, ieskaitot 
sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības personālu), pētniekiem, 
politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām skolu izglītības jomā.

Eiropas skolu izglītības platforma ir vienota platforma, kas apvieno agrākās eTwinning, 
School Education Gateway un Teacher Academy platformas un pakalpojumus. No 
2022. gada eTwinning kopiena ir pieejama ierobežotas piekļuves zonā Eiropas skolu 
izglītības platformā. Šī zona ir pieejama tikai skolu darbiniekiem, kurus apstiprinājušas 
nacionālās atbalsta organizācijas. Kopš tā pirmsākumiem 2005. gadā eTwinning ir 
attīstījies no vietējas iniciatīvas par aktīvu skolu kopienu, un tajā ir iesaistīti vairāk 
nekā 1 053 000 skolu darbinieku, kas strādā vairāk nekā 233 000 skolās vairāk 
nekā 40 valstīs. eTwinning sniedz drošu digitālo platformu, kurā skolotāji ir iesaistīti 
dažādos pasākumos, sākot no Eiropas sadarbības projektu izstrādes un īstenošanas līdz 
tīklošanās darbībām un sākot ar dalību virtuālajās grupās un beidzot ar profesionālo 
pilnveidi un mācīšanos no līdzbiedriem. eTwinning platformā, kas ir pieejama vairāk nekā 
30 valodās, ir nodrošināti dažādi resursi un mācību iespējas skolotājiem. Šie resursi 
aptver tādas tēmas kā priekšrocības, ko sniedz līdzdalība eTwinning, 21. gadsimta 
prasmes, IKT izmantošana izglītībā un projektu sagataves, kas sniedz iedvesmu un 
vadlīnijas. Reģistrētiem skolotājiem ir piekļuve platformas ierobežotas piekļuves zonai, 
ko sauc par eTwinning zonu.

Eiropas skolu izglītības platformu un eTwinning kopienu finansē Eiropas Savienības 
programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+. Tās ir Eiropas 
Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīvas. 
Platformu administrē European Schoolnet (nodrošina koordināciju, saturu un 
pakalpojumus) un Tremend Software Consulting SRL (nodrošina tehnisko infrastruktūru) 
saskaņā ar pakalpojumu līgumiem ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru 
(EACEA). eTwinning kopiena pastāv arī, pateicoties atbalstam, ko sniedz nacionālās 
atbalsta organizācijas, kuras finansē Erasmus+ saskaņā ar dotāciju nolīgumiem ar 
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru, un atbalstošie partneri.

Sazinieties ar mums
Lai iegūtu plašāku informāciju par eTwinning, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni 
www.etwinning.net

Ja rodas jautājumi par eTwinning, sazinieties ar mums pa e-pastu:  
eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

http://www.etwinning.net
mailto:eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu
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