6. - 7. klašu skolēni piedalās projektā “One Calendar - Common Experience”.
Projekta mērķis tiek balstīts uz starpkultūru un valodas kompetenču attīstību. Skolēni no
Latvijas, Polijas un Spānijas sarakstoties, izmantojot elektronisko vidi, un sagatavojot
prezentācijas materiālus, atklāj sev jaunas nozīmīgas jomas. Projekts paredz skolēniem iespējas
iepazīt citu valstu vēsturi, kultūru, tradīcijas un iegūt jaunus draugus ārzemēs.
Projekta izvirzītie mērķi:
-

Skolēniem piedāvāt iespēju izprast kultūru vienlīdzības un dažādības.

-

Palīdzēt skolēniem saprast un būt iejūtīgiem pret citām kultūrām.

-

Iedrošināt skolēnus paplašināt savu redzesloku.

-

Attīstīt skolēnu interesi un zināšanas par citu Eiropas valstu vēsturi.

-

Sekmēt kopīgu vērtību attīstību starp eiropiešiem.

-

Attīstīt valodas un elektroniskas vides pielietošanas prasmes un iemaņas.

Darba process tiek sadalīts ik mēnesim gada laikā. Projekts ir paredzēts visam gadam,
izveidots kalendāra veidā. Katru mēnesi skolēniem ir paredzētas dažādas interesantas aktivitātes.

Projekta plāns pa mēnešiem.
Nr.

Mēnesis

Poļu aktivitātes

Kataloniešu
aktivitātes

Latviešu aktivitātes

1.

Oktobris

Grupu iepazīšanās
prezentācijas
(Voki, PowerPoint
prezentācija, Google
Disc prezentācija,
iepazīšanās ar
elektronisko vēstuļu
starpniecību)

Grupu iepazīšanās
prezentācijas
(Voki, PowerPoint
prezentācija, Google
Disc prezentācija,
iepazīšanās ar
elektronisko vēstuļu
starpniecību)

Grupu iepazīšanās
prezentācijas
(Voki, PowerPoint
prezentācija, Google
Disc prezentācija,
iepazīšanās ar
elektronisko vēstuļu
starpniecību)

2.

Novembris

Polijas Neatkarības
diena
(sagatavot
prezentāciju un
aptauju par Polijas
vēsturi

Kataloniešu vēsture

Latvijas Neatkarības
diena
(sagatavot prezentāciju
par Latviju un īsu aptauju
Polijas un Katalonijas
grupām)

Ziemassvētku
tradīcijas Polijā
(Ziemassvētku
atklātnīšu
sagatavošana un
nosūtīšana)

Ziemassvētku
tradīcijas Katalonijā
(Ziemassvētku
atklātnīšu
sagatavošana un
nosūtīšana)

3.

Decembris

(sagatavot
prezentāciju un
aptauju par
Katalonijas vēsturi

Ziemassvētku tradīcijas
Latvijā
(Ziemassvētku atklātnīšu
sagatavošana un
nosūtīšana)

5.

6.

Februāris

Marts

Kā būt ekoloģiski
draudzīgam?

Kā būt ekoloģiski
draudzīgam?

Kā būt ekoloģiski
draudzīgam?

Izveidot komiksiem
raksturīgu kolāžu,
prezentācijas, video
materiālus

Izveidot komiksiem
raksturīgu kolāžu,
prezentācijas, video
materiālus

Izveidot komiksiem
raksturīgu kolāžu,
prezentācijas, video
materiālus

Pavasaris pilsētā

Pavasaris pilsētā

Pavasaris pilsētā

Foto albūms

Foto albūms

Foto albūms

7.

Aprīlis

Lieldienu tradīcijas
(apmainīties ar
Lieldienu apsveikumu
atklatnītēm un
elektroniskām
vēstulēm par
Lieldienu tradīcijām
Polijā)

Lieldienu tradīcijas
(apmainīties ar
Lieldienu apsveikumu
atklatnītēm un
elektroniskām
vēstulēm par
Lieldienu tradīcijām
Katalonijā)

Lieldienu tradīcijas
(apmainīties ar
Lieldienu apsveikumu
atklatnītēm un
elektroniskām vēstulēm
par Lieldienu tradīcijām
Latvijā)

8.

Maijs

Ieteikumi atpūtai
Polijā

Ieteikumi atpūtai
Katalonijā vai
Spānijā

Ieteikumi atpūtai
Latvijā

(elektroniskas
vēstules,
prezentācijas)

elektroniskas vēstules,
prezentācijas)

elektroniskas vēstules,
prezentācijas)

9.

Jūnijs,
jūlijs.
augusts

Vasaras brīvlaiks

Vasaras brīvlaiks

Vasaras brīvlaiks

11.

Septembri
s

Kā es pavadīju savu
vasaras brīvlaiku?

Kā es pavadīju savu
vasaras brīvlaiku?

Kā es pavadīju savu
vasaras brīvlaiku?

Elektroniskas vēstules

Elektroniskas vēstules

Elektroniskas vēstules

Atsauksmes par
projektu

Atsauksmes par
projektu

Atsauksmes par
projektu

12.

Oktobris
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Skolēniem ir nemitīgi jādarbojas. Mēs esam veiksmīgi paveikuši visas aktivitātes šajā
laikā paredzētās. Vispirms veidojām plānu un apspriedām mūsu projekta simbolu. Tika
piedāvātas vairākas versijas. Projekta dalībnieki vienojās par to, kas redzams lapas labajā stūrī
augšā.
Skolēni ar sajūsmu uztvēra iepazīšanās aktivitātes: veidoja profilus- meklēja foto, veidoja
aprakstu par sevi, savām interesēm un vaļaspriekiem, iepazinās ar Polijas un Spānijas veidotām
prezentācijām un video ierakstiem.
Novembrī

veidojām

prezentācijas

par

Latviju,

Latvijas

vēsturi,

Latvijas

ievērojamākajiem cilvēkiem, veidojām viktorīnu Spānijas un Polijas skolēniem. Mūsu skolēni
iepazinās ar Polijas un Katalonijas (Spānijas) vēsturi un kultūru.
Tagad veidojam prezentāciju par Latvijas Ziemassvētku tradīcijām un elektroniskus
apsveikumus Ziemassvētkos katrs skolēns savam vēstuļu draugam.
Projektā piedalās 6.a, 6.b un 7.a klases skolēni. Visi ir čakli, aktīvi un darbīgi. Katram
skolēnam ir savs vēstuļu draugs. Skolēni TwinSpace vidē čato ar dažādiem skolēniem.
Visaktīvāk čato Rainers no 6.a klases. Īpaši gribas atzīmēt Elīnu un Ritu no 7.a klases. Elīna
vieno visus dalībniekus kopā, palīdz tiem, kas slimo vai nevar visu laikus paveikt, Rita sameklēja
informāciju prezentācijai par Latvijas vēsturi.
Projektā piedalās 51 skolēns un 3 skolotāji.

Dažu skolēnu atsauksmes par projektu:
Elizabete - es piedaloties šajā projektā, sadraudzējos ar skolēniem no Polijas, uzlaboju zināšanas
angļu valodā un IT. Esmu ļoti pateicīga par tādu iespēju piedalīties šajā projektā.
Vitolds - es priecājos par to, ka piedalos šajā projektā. Es sadraudzējos ar polieti Marselu un labi
sarakstos. Paldies par projektu.
Marita - es esmu priecīga, ka piedalos šajā projektā. Es sadraudzējos ar jaunu draugu. Es ceru,
ka projekts izdosies, un es zināšu angļu valodu vēl labāk.
Kaspars - darbojoties e Twinning projektā, es sadraudzējos ar pusaudzi no Polijas, viņam ir
līdzīgs vārds kā man- Kacper. e Twinning ir labākais projekts.
Rita -piedaloties šajā projektā, es iemācījos daudz ko jaunu un uzlaboju jau iegūtās zināšanas. Es
uzzināju daudz interesantu faktu, kad meklēju informāciju angļu valodā prezentācijai par Latviju
un tās vēsturi.
Elīna - šis projekts ir ļoti labs un interesants. Man ļoti patīk iepazīties ar cilvēkiem no dažādām
valstīm. Sadarboties ar citām valstīm ir ļoti jauki, labāk var iemācīties angļu valodu un iepazīt
citu valstu tradīcijas.
3

Darbs projektā ir laika ietilpīgs, prasa ļoti daudz enerģijas. Priecājos par to, ka
darbs nav veltīgs. Sajūtu gandarījumu par to, ka skolēniem patīk projekts, ka viņi domā,
ka tas ir interesants un aizraujošs.

Projekta vadītāja, angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

Ieskats dažās prezentācijās, kuras ir ievietotas TwinSpace vidē:

Latviešu prezentācijas
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Poļu prezentācijas

Kataloniešu prezentācijas
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