Comenius Skolu partnerības projects “Starpkultūru ceļojums”

“Intercultural travelling”
PROJEKTA MĒRĶI
- Nostiprināt apmācības kvalitāti;
- Sekmēt Eiropas dimensiju skolas izglītībā;
-Motivēt skolēnus izmantot angļu valodu un latviešu valodu kā darba instrumentu;
- Uzlabot lingvistisko prasmju kvalitāti noteiktās komunikatīvās situācijās;
- Pilnveidot skolēnu datorprasmes;
- Motivēt skolēnus rast jaunus draugus dažādās Eiropas Savienības valstīs, izmantojot
Interneta tīkla iespējas;
- Attīstīt starpkultūru un komunikatīvās kompetences;
- Attīstīt prasmes darbā ar informāciju, izmantojot dažādu informācijas avotu iespējas;
- Apgūt dzimtā reģiona tradicionālās nacionālās kultūras mantojumu
Projekta dalībnieki

- Latvija
Daugavpils Krievu vidusskola – licejs

Skolotāji: Ludmila Lastovka (projekta koordinatore, angļu valodas skolotāja), Nadežda
Vasiļjeva (angļu valodas skolotāja), Heļēna Bojarune (IT skolotāja) Oļegs Bojaruns (IT
skolotājs) Inga Vasiļjeva (mākslas skolotāja), Olga Zimnika.
Skolēni: Helēna Frolova, Natālija Drozda, Anastasija Mazurova, Sergejs Bojaruns, Vitālijs Bumakovs,
Anna Mihejeva (11. plūsmās skolēni) un 9. plūsmās skolēni.

- Dānija
Roskilde Produktionskole

Skolotāji Preben Sauerberg, Michael Shindler un Roskilde Produktionskole skolēni.

- Francija
Lycee Professionel Prive,“Les Monts du Lyonnais”

Skolotāji Marielle Marszalek, Chrystelle Morin, Adeline Rivoire un Les Monts du Lyonnais
skolēni.

Projekta ietekme
Skolēniem:
• Apgūt jaunas zināšanas;
• Pilnveidot lingvistiskās valodas prasmes un datorprasmes ;
• Attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci;
• Veidot piederības sajūtu Eiropas Savienībai.
Skolotājiem:
• Jauno pedagoģisko pieeju inovāciju ieviešana;
• Iepazīšanās ar citu valstu apmācības sistēmām un to īpatnībām;
• Jaunu prasmju un iemaņu iegūšana darbā ar skolēniem.
Aktivitātes
- Personālās informācijas apmaiņa angļu valodas papildzināšanu iegūšanai;
-Projekta ietvaros iegūto zināšanu popularizācija, atverot personīgo interneta lappusi;
- Interneta tīkla izmantošana komunikācijas procesā;
- Dažādu informācijas avotu izmantošanas prasmju ieguve;
- Dažādu Eiropas rakstnieku un dzejnieku darbu apguve.
Partnerības aktivitātes 2006./2007. mācību gadā
• Oktobrī partneri satikās Roskildā (Dānija), lai lemtu projekta pilotēšanas organizatoriskos
jautājumus.

•

Skolēni, projekta dalībnieki, katras divas nedēļas tiekas internetā, apspriež dažādas
tēmas.

10. -13. janvārī notika brauciens ar skolēniem uz Dāniju (Roskildu).

Aprīlī 2007.gadā Krievu licejā tika organizēta konference, lai iepazīstinātu skolēnus un
skolotājus ar projekta rezultātiem.

 Materiālu izpēte ( savas valsts vēsturiskie fakti, ģeogrāfija un kultūra);
 Internetlappuses izveidošana www.lafradatravel.eu
Dalībvalstu skolēni sūta savus rakstus un sagatavotos materiālus par savām valstīm uz Franciju
skolēniem, kuri koordinē internetlappusi. Saitā uz šo brīdi var redzēt vairāk nekā 30 rakstu
franču, angļu, dāņu un latviešu valodā;
 Ir sagatavots tūrisma buklets;
 Ir sagatavots fotostāsts par braucienu uz Dāniju;
 Ir uzrakstīti četri raksti par brauciena uz Dāniju mērķiem un skolēnu iespaidiem, kuri tika
publicēti Krievu liceja avīzē „Paši par sevi”. Raksti ir izvietoti Daugavpils pilsētas saitā
www.gorod.lv;
 Ir izveidoti plakāti, kuri iepazīstina skolēnus un viņu vecākus ar projekta uzdevumiem un
mērķiem, ar skolēnu iespaidiem par braucienu uz Dāniju;
 Ir uzņemta filma;
 Izveidota prezentācija par Daugavpili.

Plānotās aktivitātes 2008.-2009.gadam
 Iepazīšanās ar G.H. Andersena darbiem (pasakas, ceļojumu apraksti). Literārie lasījumi
un to analīze.
 Pasaku rakstīšana, izmantojot vairākus stilus – mūsdienu un klasisko.
 Darbs ar pasaku ilustrācijām. Pasaku tulkošana angļu, latviešu, dāņu un franču valodās.
 Partneru tikšanās Roskildā.

 Scenārija rakstīšana pasakas uzvedumam.
 Tika noformēts kalendārs 2008-2009. māc. gadam. Kalendāru veidoja Daugavpils Krievu
liceja skolēni, zīmējot ilustrācijas Hansa Kristiāna Andersena pasakām. Daugavpils
Krievu vidusskolā-licejā tika izsludināts konkurss par labāko zīmējumu Hansa Kristiāna
Andersena pasakām. Labākās ilustrācijas tika iekļautas kalendārā.

 Kalendārs

 Ir sagatavoti buklets par projekta dalībniekiem, grāmata „Eiropa jaunā mazā nāriņa”,
programmas un afišas.
 Pasakas uzvedums uz Chazelles – Sur - Lyon vietējā teātra skatuves. Izrāde tiks
nofilmēta uz video, aktivizēta un izvietota saitā.

 Materiālu vākšana un apstrāde interaktīvai spēlei. Iepazīšanās ar Eiropas ceļotājiem,
rakstniekiem, aktieriem utt., ka arī ar G.H. Andersena, Ž.Verna, S.Ekziperī darbiem
 Tikšanās ar projekta partneriem Latvijā maijā 2009 gadā. Tikšanās ar vietējās preses un
televīzijas pārstāvjiem.

Vēsturisko un kultūras pieminekļu apskate.

 Interaktīvās spēles prezentēšana. (Spēle ir prezentēta saitā.) Tika organizēts projekta noslēguma
vakars. Ir izveidots projekta darba izvērtējums.

