
Informācija par Erasmus+ projektiem: 

 

Sākoties 2020./2021.m.g., Ventspils 6. vidusskola aktīvi iesaistījās trīs sadarbības projektos, no 

kuriem divi ir starptautiskie Erasmus+ programmas skolu partnerības projekti: 

 

Erasmus+ projekts “Let’s in-scape into Europe!”/ 

”Ielūkosimies Eiropā!” (Nr. 2020-1-FR01-KA229-079787_6) 

 

ir 6 valstu (Francija, Turcija, Latvija, Rumānija, Itālija, Lietuva) partnersadarbība 2 gadu 

garumā (2020.-2022.g.), kura galvenais mērķis ir iepazīstināt visas projektā iesaistītas 

personas ar kultūrvēsturisko mantojumu katrā partnervalstī, tādejādi izjust projekta 

dalībnieku Eiropas piederību, izprast kopējas vērtības, atklāt vai atjaunot Eiropas 

kultūras mantojuma dažādības nozīmīgumu, skaistumu un autentiskumu. 

Projekta “Let’s in-scape into Europe” gala darba rezultāts ir starptautiska sadarbība pusaudžu 

vecuma posmā (11.-14.g.), projekta dalībnieku spēles izveidošana tiešsaistes un galda formātā, 

balstoties uz iegūtajām zināšanām visplašākajā tematiskajā spektrā, sākot no ģeogrāfijas līdz 

folklorai, no mākslas līdz pat pilsonībai. 

Kopš projekta uzsākšanas laika, Ventspils 6.vidusskolas komanda (6.A klases skolēni – Ēriks 

Hapsirokovs, Aleksandra Komaiha, Jeļizaveta Bobere, Evelīna Lapiņa, skolotāji – Svetlana 

Ivanova, Elita Špehte) piedalījās divās projekta “Let’s in-scape into Europe” mobilitātēs, kuras 

ir notikušas tiešsaistes režīmā Covid-19 pandēmijas dēļ.  

Pirmās mobilitātes ietvaros (07.-09.aprīlis, 2021) Rumānijas partnerskolas vadībā skolēni 

prezentēja sevi, savu skolu, kā arī iepazīstināja ar savas valsts vēsturiskajiem faktiem un 

aizraujošajām vietām. Prezentāciju bildes tika iezīmētas ar sketchnotes. pēdējā mobilitātes 

dienā katras valsts projekta dalībnieki stāstīja par mācību procesa organizēšanu dabā, kas 

mūsdienu laikā ir ļoti aktuāls mācīšanās paņēmiens. 

Francijas mobilitātē (08.-12.11.2021) projekta dalībnieki bija sagatavojuši video-filmas par 

populārākajiem sporta un spēļu veidiem savā valstī. Otrajā jauktā veida mobilitātē skolēni 

vēroja Francijas dabas skaistumu virtuālajā tūrē, noformēja sketchnotes programmā un 

ievietoja E-Twinning platformā. 

Projekta “Let’s in-scape into Europe” plānotas aktivitātes:  

2022, janvāris – Latvijā (tika pārnests uz 2022.g. jūniju Covid-19 pandēmijas dēļ)  

2022, februāris – Itālijā 

2022, aprīlis – Lietuvā 

2022, maijs - Turcijā 



 

 

 

 

 



Erasmus+ projekts “School businesses made in European 

languages”/”Skolas uzņēmumi, kas veidoti Eiropas valodās” 

(Nr. 2020-1-SK01-KA229-078372_2) 

 
 

apvieno aktīvus, darbīgus jauniešus 14-18 gadu vecumā un viņu skolotājus-mentorus no četrām 

valstīm (Latvija, Kipra, Portugāle, Slovākija), veidojot dažādu nozaru skolas uzņēmumu ķēdīti 

JA (Junior Achievement) programmas pavadībā, piedaloties individuālās, pāru un grupu 

aktivitātēs vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī, daloties ar labas prakses piemēriem un 

pieredzi, pamatojoties uz piecu valodu (spāņu, vācu, franču, krievu, angļu)  zināšanām.  

Lai realizētu visas plānotās mobilitātes ne tikai tiešsaistes režīmā, bet arī klātienē, projekta 

dalībnieki ir pieņēmuši lēmumu par projekta pagarinājumu līdz 31.08.2023.g.  

 

Projekta pirmā (C1/C2) mobilitāte ir notikusi saulainajā Kiprā, Limasolā,  no 2021.gada 

6.decembra līdz 10.decembrim. Kipras mobilitātē Latvijas komandu pārstāvēja Ventspils 

6.vidusskolas jaunieši no 11.A un 12.A klases – Jeļena Rusinovska, Tatjana Tolstika, Violetta 

Ščerbaka, Aleksandra Kravčenko un Georgijs Kartašovs. Savukārt skolotāju kolektīvu: Inita 

Kačevska-Brante, Lana Švarca, Antra Ziemele un Svetlana Ivanova.  

Pasākuma sasniegtais mērķis - iepazīšanās ar Kipras zaļo un socio-draudzīgu uzņēmējdarbību, 

kā arī projekta partnerskolu biznesa kompāniju veidošanas principiem, dalīšanās ar labas prakses 

piemēriem un problēmsituāciju risināšanas iespējām skolēnu mācību uzņēmumu attīstības un 

pilnveidošanas kontekstā. 

            Pasākuma laikā (06.-10.12.2021.g.) tika īstenotas projekta aktivitātes: 

1.Skolēnu darbošanās projekta partnerskolu biznesā jauktās darba grupās, komunicējot vienā no 

četrām Eiropas valodām; 

2.Skolēnu mācīšanās jauktās darbnīcās vienā svešvalodā, attīstot rakstīšanas prasmi, veidojot 

kopējo biznesa vārdnīcu savstarpēji četrās valodās;  

3.Projekta partnerskolu mājas darba prezentēšana, popularizējot savu skolu, pilsētu, valsti; 

4.Piedalīšanās projekta LOGO konkursā, rezultātu apkopojums, radošo darbu atlase, balsošana; 

5.Kipras biznesa kompāniju un “ēnu darba vietu” projekta dalībnieku apmeklējums, tikšanās ar 

vietējiem uzņēmējiem; 

6.Piedalīšanās Junior Achievement kustības radošās darbnīcas, semināros, izglītojošos 

pasākumos; 

7.Iepazīšanās ar Kipras kultūrvēsturisko mantojumu; 

8.Elektroniskās atgriezeniskas saites sniegšana. 



Sasniegtie rezultāti un to izmantošana pēc notikušā pasākuma:  

 

1.Kipras projekta mobilitātē iegūtās zināšanas un darba pieredze tika izmantotas tālākajā darbībā 

Ventspils 6. vidusskolas skolēnu uzņēmumu pilnveidošanā un attīstībā, piedaloties dažāda veida 

radošo ideju aktivitātēs (Ziemassvētku tirdziņš Ventspilī – 18.12.2021.g., CITS BAZĀRS 

tiešsaistes režīmā – 09.-14.12.2021.g.); 

2.Lai iepazīstinātu plašāku auditoriju ar Ventspils 6.vidusskolas projekta komandas Kiprā 

piedzīvoto, tika sagatavotas PP prezentācijas un video filmas (gan skolotāju, gan skolēnu lokā), 

popularizējot aktivitāšu rezultātus skolas, pilsētas un valsts mērogā (“Ventas Balss” – stāsts 

“Skolēni biznesa idejas prezentē Kiprā”, 17.12.2021.g., pedagoģiskā sēdē – 04.12.2021.g., klases 

audzināšanas tiešsaistes stundās, skolas mājās lapā - https://6vsk.ventspils.lv/kontakti/ ); 

3.Ikdienas projekta mobilitātes Ventspils 6.vidusskolas projekta komandas darbs tika attēlots  E-

Twinning platformā, projekta mājas lapā un FB vietnē. 

 

Projekta “School businesses made in European languages” plānotas mobilitātes: 

 

 2022, aprīlis – Latvijā 

 2022, oktobris – Portugālē 

 2023, aprīlis – Slovākijā 

 

 

 

Informāciju sagatavoja 

projektu koordinatore: Svetlana Ivanova 

https://6vsk.ventspils.lv/kontakti/

