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 Projekta mērķi: 

• veicināt  izpratni par piecām Eiropas valstu  kultūru kopīgajām iezīmēm un atšķirībām
• attīstīt skolēnu radošumu un lasītprasmes 
• palielināt skolēnu vēlmi izteikt savas jūtas un domas
• mudināt izmantot stāstu stāstīšanas paņēmienu  visā mācību programmā.

Visas aktivitātes notiek pēc projekta apstiprināta plāna.

Mērķa grupa  5-8 gadi



 Šādas aktivitātes pēc Fleminga VARK modeļa ir veidotas tā, lai pievērstos visiem 
skolēnu mācīšanās stiliem un sasniegtu projekta mērķus ar sekojošiem 
paņēmieniem:
  
- vizuālie paņēmieni: logotips, digitālie stāsti, anketas, Erasmus + stūris, aproces un 
grāmatzīmes 
- mutiski paņēmieni: grupu diskusijas, e-pasta apmaiņa, sociālo tiklu  komunikācija 
Facebook lapā vai eTwinningPlatformā
 - lasītprasme un rakstītprasme: PowerPoint prezentācijas, žurnālu veidošana,  
spēles noteikumi, vārdnīca 
 - Kinestētiskie paņēmieni:  darbnīca “Stāsti māksla un amatniecība” un karnevāla  
sagatavošanas darbi.



Plānotie rezultāti :

 - aptaujas anketas - Erasmus + stūri
 - pašreizējā projekta logotips 
- šajā projektā iesaistīto pilsētu, valstu un skolu prezentācijas
 - nacionālo mītu, leģendu, stāstu un pasaku prezentācijas
 - pieci digitālie stāsti
 - viena izstāde, kurā tiek parādīti un reklamēti visi materiāli, kas tapuši darbnīcās 
“Stāstu māksla un amatniecība”
 



Projekta prioritāte: Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītības vērtība, tā 
ieguldījums darba vietu radīšanā, ekonomiskajā izaugsmē un sociālajā kohezija. 
Sociālā iekļaušana

Tēmas
Radošums un kultūra
Pamatprasmes (ieskaitot matemātiku un rakstītprasmi) 
ES pilsonība, ES izpratne un demokrātija



Plānotie rezultāti :

- piecas leļļu lugām piemēroti scenāriji
 - viens tematisks karnevāls (izmantojot mītu, stāstu, pasaku u. tml. tēmas)
 - vārdnīca 
- divi žurnāli
 - stundu nodarbības plāni
-  projekta tīmekļa lapas
- reklāmas materiāli: plaukstas joslas, skrejlapas un grāmatzīmes, projekta e-

brošūra, projekta DVD.

!! profils eTwinning katram!!



Partneri :

Mustafa Kemal Ilkokulu

Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga Romania  

Scuola dell'infanzia paritaria L'Albero Azzurro Italy  Vasto

Colegio Cooperativa Lagomar Spain  Avenida del Mar Adriático, Valdemoro



11-2019      Īstermiņa kopīgas personāla aktivitātes LV

03-2020       Īstermiņa kopīgas personāla aktivitātes Turcijā

05-2020       Īstermiņa kopīgas personāla aktivitātes Rumānija

10-2020       Īstermiņa kopīgas personāla aktivitātes Spānijā

05-2021      Īstermiņa kopējais personāls Itālijā



Paldies par uzmanību!


