
nacionālais projekts 

 “Pikniks Dzejas pasaulē” - 2019. 

Projekta dibinātāji: Solvita Vencjuna (Vangažu vidusskola, Inčukalna novads) un Maija 

Opincāne (JAK Barkavas struktūrvienība, Madonas novads);                                                                                                           

Projekta nacionālie partneri:  Vangažu vidusskola, Majoru vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Jēkabpils Mākslas skola, JAK Barkavas struktūrvienība, Rīgas 

Tūrisma un radošās industrijas tehnikums;                                                                                                          

Projekta laiks:  2019.gada septembris – novembris;                                                                                       

Projekta dalībnieki:  7. – 11.klases jaunieši -  (Vangažu vidusskolā piedalās 7.a  un  8.a klase);                                                                                                                                   

Darba valoda – latviešu valoda;                                                                                                                                                      

Projekta vadītāja:  Solvita Vencjuna 

 

Par projektu: 
Ikviens varēs izbaudīt radošo dialogu ar dzeju, rakstnieka 
personību tikšanos klātienē, sacerēt savas dzejas 
vārsmas, paspilgtinot domas ar sajūtu gleznām, stila 
figūrām, izbaudot radošo darba procesu dabā ar 
piedzīvojumu dažādo eleganci dzejas pasaulē, izmantojot 
digitālos IKT rīkus darba vizualizēšanai, radīšanai, 
prezentēšanai. Darba procesā skolēni iepazīs ne tikai 
literāro darbu saturisko būtību, bet arī tā mākslinieciskās 
formas savdabību, kā arī iepazīs dzejas autoru 
emocionālos pārdzīvojumus, estētisko vērtību nozīmi, 
pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades 
veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas 
jaunradei. 

 Mērķis: 
Iepazīt 21.gs. latviešu autoru dzeju, jaunrades procesa 
norisi, vērtības, rakstnieku personības, izmantojot 
dažādus digitālos rīkus darba procesā. 

 

 

Darba process: 
19.08.- 31.08. Skolotāji iepazīstas un ievēro netiķetes 
jautājumus; 
Partnerskolotāju ideju ģenerēšana un darba 
plānošana;Skolotāja/-as vizītkartes izveidošana 
TwinSpace; 
02.09.- 07.09. Skolēni iepazīstas un ievēro netiķetes 
jautājumus;Skolēnu ideju ģenerēšana, ko atspoguļo 
TwinSpace (padlet.com.) partnerskolu skolēni balso, 
komentē, papildina; Skolotāji apkopo skolēnu idejas; 
09.09.- 13.09. Iepazīšanās ar partnerskolu komandām – 
video sveiciens 2-3min. 
Katra skola izvēlas savu 21.gs. rakstnieku savā pilsētā/ 



 

 

novadā/valstī, kurš nav minēts mācību grāmatā; Iepazīst 
rakstnieka personību, dzejas daiļradi (darbs ar autora 
dzejas krājumiem), darba procesa atspoguļojums – 
plakāti, kolāžas u.c. 
16.09. – 21.10.Tikšanās ar rakstnieka personību (dzejas 
pasākums skolā/bibliotēkā);Dzejas sacerēšana ar grafiti, 
piktogrammām (partnerskolu balsojums savā 
starpā);Dzejas pikniks dabā ar radošu uzdevumu 
veikšanu (partnerskolas saņems pa pastu atsūtītu vēstuli 
ar uzdevumiem) + video filmiņas veidošana 

+ projekta laikā papilduzdevumi no partnerskolu 

skolotājiem un skolēniem, ko papildināja ar saviem 
ieteikumiem (katrs partneris strādā pēc saviem ieskatiem, 
kurus tieši Radošos darbus papildus strādās darba 
procesā). 

 

 

Paredzamais rezultāts: 
 
• Video filmiņa “Dzejas Pikniks dabā”; 
• Dzejas pasākums - tikšanās ar dzejnieku; 
• “Runājošā”siena klasē/ skolā – izstāde (Dzejas Radošie 
darbi)- projekta laikā veiktie uzdevumi; 
• Powerpoint / prezi.com prezentācija par 21.gs. 
dzejnieku savā pilsētā/ novadā/ valstī; 
• Dzejas grāmatas izdošana (partnerskolu kopdarbs) - 
sadarbība ar Latvijas grāmatu izdevniecību. 
 
 

 

 

 

 

eTwinning projekta vadītāja, vēstniece: 

Solvita  Vencjuna 


