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Projekta vīzija:  
Sākumskolas modelis, kur  bērns ir centrā , ar mērķi  

radīt dinamisku un radošu skolēnu un skolotāju  
kopienu, kurā katrs jūtas reāli vajadzīgs un 
novērtējams, balstoties uz savu kultūru un tradīcijām, 
izmantojot jaunas tehnoloģijas un alternatīvas 
pedagoģijas metodes  projekta mērķa sasniegšanai.

.



Projekta mērķis:
atbalstīt bērnu iztēli un radošumu, iniciatīvu un uzņēmīgumu , 
izmantojot tehnoloģijas un alternatīvas pieejas  mērķa 
sasniegšanai.

Metodoloģija : 

izzināt senlaicīgas rotaļlietas un spēles ;
izgatavot rotaļlietas/lelles pašu rokam ( sākot ar ideju līdz reālai 
lellei);
uzzināt un spēlēt  tradicionālas spēles ;
uzzināt citas kultūras tradīcijas ( rotaļlietas un spēles)  un  
salīdzināt  tos;



Dalībnieki:

Leonardo da Vinci Gesamtschule Hückelhoven- Vācija
Primary school "Hristo Botev" Brenitsa- Bulgārija
Upeslejas boarding school - rehabilitation center –Latvija
Scoala Gimnaziala"Zaharia Stancu- Rumanija
Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol-Madeira
NENE HATUN ILKOKULU– Turcija.



Projekta īstenošana:

Iedomātas rotaļlietās pārvērš reālitātē:
-zīmēšana
-rotaļlietu rašanās, izmantojot dažāda veida materiālus (māla, 
koka, auduma, plīša)
- bukletu veidošanas/videoklipu veidošana
- rotaļlietu apmaiņas ar citu valstu bērniem
Rotaļlietu pielietošana:
- spēles ar rotaļlietām
- kostīmu radīšana
- teātra izrāde, leļļu izrāde
- tradicionālās spēles apgūšana.



Uzdevumi: 
- Izgatavo tradicionālās un kultūras rotaļlietas  ( zīmē, izkrāso, 

izgriež, izgatavo);
- Leļļu muzeju/izstādes  organizēšana;
- Vecāku un vecvecāku dienas organizēšana un kopējais  

projekts/pasākums - ‘’Manas bērnības rotaļlietas un spēles’’;
- Tērpu veidošana un  teātra izrāde, leļļu izrāde;
- Rotaļlietu un spēles elementu izmantošana mācību procesā;
- Āra tradicionālas spēles, dziesmas  ( Lieldienas);
- Valdorfa pedagoģijas pieejas pielietošana  skolēnu  

radošuma attīstīšanai – rezultāti.   



Projekts ietver:

Divas  īslaicīgas plānošanas/ noslēguma  starptautiskās 
tikšanas .

Trīs  starptautiskās apmaiņas ar skolēniem.

Mobilitātes laikā skolēni parasti dzīvo ģimenēs.



Projekta mobilitātes:

Turkey –December 2018 planing meeting (3 adults)

Bulgaria -February 2019 7 days ( 2 teachers + 4 children)

Portugal – May 2019 (3 adults)

Romania – October 2019 ( 2 teachers + 4 children)

Latvia – March 2020 ( mēs uzņemam skolotājus un bērnus) 

Turkey –May 2020 final report meeting (3 adults).



Paldies par uzmanību!

Svetlana Stepane
narinja25@inbox.lv
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