
Starptautiskais eTwinning projekts 

“SCHOOME” 

Projekta dibinātāji – Ali Binali Ali Kuşçu İlkokulu, Çekmeköy, Turcija un Pinar Binali Erol İnanç Türkeş 
Ortaokulu, Ümraniye, Turcija                                                                                                                    

Projekta partneri ir 98 skolotāji no 28 valstīm – Albānija, Armēnija,Bulgārija,Bosnija un 

Hercogovina, Francija, Grieķija, Gruzija, Horvātija, Itālija, Jordānija, Lietuva, Malta, Polija, 

Portugāle, Rumānija, Serbija, Slokākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Tunisija, Turcija, Ukraina, 

Ungārija,Vācija, Ziemeļmaķedonija, Īrija                                                                                                    

Darba valoda – angļu valoda;                                                                                                    

Starppriekšmetu saikne - Dabaszinības , Drāma, Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām , Kultūras 
vēsture , Mājturība un tehnoloģijas , Mūzika , Pirmsskolas priekšmeti , Reliģiju vēsture , Starppriekšmetu, 
Svešvalodas , Sākumskolas priekšmeti, Valodas un literatūra , Vizuālā māksla                                                    
Dalībnieku vecums ir 4 – 14 gadi, Vangažu vidusskolā piedalās 7a, 8a klases + sadarbība ar pirmsskolas 
vecuma bērniem (ģimenes sadarbība – lielo brāļu/māsu un mazo brālu/māsu kopdarbs).                                   
Projekta vadītāja  - Solvita Vencjuna 

Par projektu                                                                         
This project is about the activities that children do 
during the quarantine. We will share how we handle 
teaching process during Covid-19. As a teacher we 
will evaluate this process and share our opinions 
about what we learned. We will share games, 
drawings, story reading or telling, activities include 
family members, singing songs, dancing , introducing 
our cultures and every creative idea or event. 
 
We can see that our students are more creative than 
ever before. They are more enthusiastic to share 
videos or pictures. Some of them are making 
experiments, some of them creating and playing 
games, some of them reading books ect. I can see 
multiple intelligence theory clearly. As they do 
whatever they like, they are very happy and excited. 

Šis projekts ir par aktivitātēm, ko bērni veic 

karantīnas laikā. Mēs dalīsimies pieredzē par to, kā 

mēs izskatām mācību procesu Covid-19 laikā. Kā 

skolotājs mēs izvērtēsim šo procesu un dalīsimies 

savos viedokļos par to, ko iemācījāmies. Mēs 

dalīsimies rotaļās, zīmējumos, stāstu lasīšanā vai 

stāstīšanā, pasākumos iekļausim ģimenes locekļus, 

dziedāsim dziesmas, dejosim, iepazīstināsim ar mūsu 

kultūru un ikvienu radošo ideju vai notikumu.                                                                

Varam redzēt, ka mūsu skolēni ir radošāki nekā 

jebkad agrāk. Viņi ir vairāk aizrautīgi, lai dalītos ar 

video vai bildēm. Daži no viņiem veic 

eksperimentus, daži veido un spēlē spēles, daži lasa 

grāmatas. Es skaidri redzu vairākas izlūkošanas 

teorijas. Tā kā viņi dara visu, kas viņiem patīk, viņi ir 

ļoti laimīgi un sajūsmināti. 

                                                                            

Projekta mērķis                                                          
This project will support students during quarantine 
days and also reveal students' creativity. SStudents 
and teachers will evaluate this process as new point 
of view will occur after this pandemic. 

                                                                                     

Šis projekts atbalstīs skolēnus karantīnas dienu 

laikā un arī atklās skolēnu radošumu. Sstudents 

un skolotāji novērtēs šo procesu, jo pēc šīs 

pandēmijas radīsies jauns viedoklis. 

Darba process                                                  
Teachers will share their thoughts about this process 
and their teaching events. Students will share 
handcrafts, painting, physical activities, homeworks. 
They will read books, sing songs, dance and do 
whatever they like. They will introduce themselves 
their likes and dislikes. They will also introduce their 
culture. 

                                                                             
Skolotāji dalīsies pārdomās par šo procesu un viņu 

mācīšanas notikumiem. Skolēni dalīsies rokdarbos, 

glezniecībā, fiziskās aktivitātēs, homeworks. Viņi 

lasīs grāmatas, dziedās dziesmas, dejos un darīs visu, 

kas viņiem patīk. Viņi stādīs priekšā sev līdzīgos un 

nepatiku. Viņi arī iepazīstinās ar savu kultūru. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/220120
https://live.etwinning.net/profile/school/159731
https://live.etwinning.net/profile/school/237338
https://live.etwinning.net/profile/school/237338


Paredzamie rezultāti                                                  
We will get over these days together. This project 
will reveal students' creativity. There will be a nice 
bridge between the teacher and students. We will 
see students and teachers all over the world and see 
different cultures. We will understand that share the 
same destiny and good days will come. The most 
important thing is to support each other and 
improve our love against each other. 

                                                                                    
Mēs tiksim galā šajās dienās. Šis projekts atklās 

skolēnu radošumu. Būs jauks tilts starp skolotāju un 

skolēniem. Mēs tiksimies ar skolēniem un 

skolotājiem visā pasaulē un redzēsim dažādas 

kultūras. Mēs sapratīsim, ka tas ir viens un tas pats 

liktenis, un nāks labas dienas. Svarīgākais ir atbalstīt 

viens otru un uzlabot mūsu mīlestību vienam pret 

otru. 

 


