
 

The project Meet Europe through Education Comics & 

Creative writing 

1.03.2021.- 8.03.2021. 

Čehijas mobilitāte 

Aktivitātes tika īstenotas attālināti. Projekta 

realizācijā piedalījās: Daniela Ozoliņa 5.klase, Rihards 

Ozoliņš 6.klase, Emīlija Dzelzkalēja – Kalēja 8.klase, 

Madara Čibala 9.klase, Niks Gibala 10.klase, Aleksandrs 

Mellītis 12.klase. Skolotājas: Sanita Čibala un Karina 

Ozoliņa.  

1.martā skolēni tikās “Microsoft Teams”  tiešsaistes 

nodarbībās. Latvijas, Čehijas un Grieķijas skolēni un 

skolotāji iepazina viens otru, prezentēja video par savu 

valsti. Tikšanās reize tika ierakstīta un 

demonstrēta skolēniem un skolotājiem 

no Itālijas, Portugāles un Turcijas. 

 2.martā skolēni diskutēja par 

jauniešu problēmām.Tika strādāts 

jauktās grupās. Dalībnieki bija no 

dažādām valstīm un ikvienam bija 

jāizsaka savs viedoklis. Ikviens no mūsu komandas varēja izteikties un pielietot 

angļu valodu praksē. 

 3.martā skolēni darbojās grupās un rakstīja stāstu. Viņiem bija iespēja 

pielietot savas teorētiskās zināšanas un radošās prasmes nestandarta situācijā. 

 4.martā  stāstu attēloja ar komiksu aplikāciju. Pat skolotājas darbojās pie 

komiksu radīšanas un tas viņām tīri labi iepatikās, un sanāca. 

 5.martā aktīvi darbojās Itālijas, Portugāles un Turcijas komandas. Mums bija 

iedots patstāvīgais darbs.  

 8.martā skolēni prezentēja un publicēja savus komiksa stāstus. Čehijas 

komandas parstāvji demonstrēja video par 

Prāgu, pilīm un citām skaistām pilsētām. Čehija 

spēja aizraut un radīt mērķi to kādreiz apceļot.   

 



The project Meet Europe through Education Comics & 

Creative writing 

08.11.2021.- 13.11.2021. 

Turcijas mobilitāte 

  

Šajā aktivitātē mēs un Itālijas komanda piedalījāmies 

attālināti. Turcijas skolotāji un skolēni organizēja dažādas 

aktivitātes gan mums, gan dalībniekiem no Portugāles, Čehijas 

un Grieķijas, kuri bija ieradušies uz klātienes nodarbībām. 

 No mūsu skolas piedalījās: Rihards Ozoliņš 7.klase, 

Anastasija Razmislova 7.klase, Emīlija Dzelzskalēja- Kalēja 

9.klase, Everts Dzelzskalējs – Kalējs 9.klase. Skolotājas: Esēnija 

Lielbārde un Karina Ozoliņa. 

  8.novembris. Pirmā diena iesākās ar interesantām “ledus 

laušanas” aktivitātēm. Skolēni iepazinās rakstot dzejoli par sevi, 

izmantojot sava vārda visus burtus. Runāšanas prasmju 

pilnveidei tikai izmantota aktivitāte, kurā skolēns stāstot par sevi 

pauda divus patiesus un vienu aplamu argumentu. Klausītājiem 

bija jāuzmin, kurš no šiem apgalvojumiem bija aplams. Bija 

iespēja uzrakstīt stāstu par priekšmetu no tā redzespunkta. Stāsti 

šķita ļoti aizraujoši. 

 9.novembris. Skolēniem diena iesākās ar rakstīšanas 

uzdevumu. Tika dotas sešas minūtes, kurās bez apstāšanās bija 

jāuzraksta stāsts. Tā nosaukums bija “Suitcase”. Klausoties 

autoros, likās cik dažādi var apspoguļot vienu tēmu. 

Interpretējumi bija interesanti. Tika uzdots mājas darbs: dialogs. 

 10.novembrī skolēni uzklausīja dialogus. Skolotāju 

tikšanās “Zoom” platformā. Varēja manīt patiesu atkal tikšanās 

prieku. Tika izteikti komplimenti katras valsts komandas 

pārstāvjiem par dalību šajā Turcijas mobilitātē. Netrūka daudz 

jauku, motivējošu novēlējumu. 

 12.novembrī tika saņemti sertifikāti 

par dalību Turcijas mobilitātē.   

 

 



 The project Meet Europe through Education Comics & 

Creative writing 

06.12.2021.- 11.12.2021. 

Itālijas mobilitāte 

 

Mobilitātē piedalījās tikai 

skolotāji no visām dalībvalstīm. 

Mūsu skolu pārstāvēja skolotājas: 

Esēnija Lielbārde un Silva Zariņa. 

6.decembrī skolotāji tika 

iepazīstināti ar skolas telpām un 

savu dienu turpināja ar diskusiju 

par digitālu lietpratību, kā arī tika 

demonstrētas skolēnu 

prezentācijas. 

7.decembrī tika demonstrēti dažādu veidu komiksi priekš skolotāju 

izmantošanas mācību stundu laikā. Skolotāji darbojās darbnīcā: “Aplikāciju 

izmantošana, lai radītu komiksus”. Uzklausīja ekspertu lekciju. Plkst.16.00 

piedalījās ekskursijā pa pilsētu un “TEATRO POLITEAMA” izstādes apskate. 

Plkst.20.30 visi 

dalībnieki ieturēja  

vakariņas. 

8.decembrī rīts iesākās ar ekskursiju uz “Salento” 

piekrasti. Tika apskatīts: “OTRANTO” un tā mākslas 

dārgumi, dārgakmeņu/ vērtīgu/ dārgu mozaīku uz Katedrāles 

grīdas “SANTA MARIA DI LEUCA”, vieta kura atrodas 

vistālāk uz Solento pussalas dienvidiem. Šeit Adrijas jūras 

ūdeņi sastopas 

un saplūst kopā. Plkst.19.00 atgriezās Lečē. 

9.decembrī dalībvalsts skolotāji 

darbojās darbnīcās. Tās bija praktiskas 

nodarbības pie rīkiem, kuri ir domāti, lai radītu 

komiksus. Skolotājiem bija iespēja prezentēt 

savus darbus. Plkst.11.30 sena 

drukas/tipogrāfijas muzeja apmeklējums “La 

Tipografia”. Tā mērķis: salīdzināt senas drukas 

metodes ar mūsdienīgām iespējām/ 

tehnoloģijām.  

10.decembrī notika projekta vadīšanas apmācība: cloud, Facebook, paddlet/ 

twinspace/ mājas lapas. Plkst.11.30 notika mobilitātes izvērtēšana. Dalībvalstu pārstāvjus, 

skolotājus apbalvoja.   

 

 

 

 



The project Meet Europe through Education Comics & 

Creative writing 

Turpmākās mobilitātes 

13.03.2022 – 19.03.2022 Portugāles mobilitāte. 

Aprīlī dalībvalstu skolotāji un skolēni viesosies pie mums Alūksnē. 

 

 

 

 

 


