
Septembra beigu trīs dienas Tallinā piepildīja vairāk nekā simts dažādu Eiropas valstu 

skolotāji, lai piedalītos eTwinning seminārā Spēļu programmēšana dažādos mācību 

priekšmetos skolā. Profesionālās pilnveides seminārs, kas ilga trīs dienas, bija mērķēts uz 

jaunāko tehnoloģiju piedāvātajām iespējām dažādot mācību procesu. Vairums no 

dalībniekiem šādu metodi vēl nekad netika pielietojuši savā darbā, kas bija liels izaicinājums 

semināra praktiskajās nodarbībās. Skolotāji klausījās daudzu profesionāļu idejās gan no 

Igaunijas, gan no Eiropas skolām, izmēģināja savus spēkus spēļu un aplikāciju programmēšanā, 

kas vairāk gan bija kā pamatzināšanu apguve un kā neliels ievads, kā šo metodi varētu 

iedzīvināt mācību procesā. 

Ļoti vērtīgs aspekts šāda veida pasākumos ir kontaktu dibināšana ar ārvalstu 

potenciālajiem partneriem. Garu un aizraujošu sarunu rezultātā izveidojās somu biedru grupa 

no Latvijas, Dānijas un Holandes un kopīgi tapa projekts, kas arī ir apstiprināts, un Ādažu 

vidusskolas jaunieši kopā ar Dānijas skolēniem ir sākuši veikt praktiskus uzdevumus, lai 

darbotos kopā projektā Veselīgs ķermenis caur veselīgu prātu (Healthy body through healthy 

mind). Projekta ietvaros būs jāveic vairāki uzdevumu ar pētniecisku ievirzi visa mācību gada 

garumā. Kā projekta gala produktu ceram izveidot informatīvu mācību materiālu jaunākajiem 

klašu skolēniem par šo tēmu un tās aktualitāti mūsdienās. 

Ļoti aizraujošas bija divas dienas oktobrī, kad Ādažu vidusskolā viesojās dāņu skolotājs 

Tomass. Vidusskolas jaunieši no 10b un 11a klasēm darbojās grupās, veicot vairākus 

uzdevumus- prezentāciju veidošana un vēstuļu rakstīšana uz Dāniju (kas jau tur ir nonākusi ar 

Latvijas pasta starpniecību), plakātu veidošana un ideju apmaiņa, kā arī klausījāmies skolotāja 

Tomasa prezentāciju par savu valsti un diskutējām, kas mums ir kopīgs un atšķirīgs. Jaunieši 

no 11a klases atzina, ka tā bija lieliska iespēja izmantot dzīvē angļu valodas zināšanas un 

dalīties savās idejās, tās pamatot svešvalodā neradīja ne mazākās grūtības. Arī turpmāk 

veidosies cieša sadarbība un izvirzīto uzdevumu realizēšana dzīvē.  

Lai mums visiem veicas un ir radošs darbošanās process! 

Angļu valodas skolotāja Linda Kalniņa 


