
Baložu vidusskola iesaistās Erasmus+ starpskolu  

stratēģiskās partnerības projektā 

Trešā tikšanās, Lamia (Grieķija). 
 

No 21. – 28. maijam Baložu vidusskolas skolotājas Astrīda Beča, Liene Višņevska un 

projekta koordinators Reinis Zobens devās uz Lamia (Grieķija) pārstāvēt skolu Eiropas 

Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektā - ROLLING 

STONE - “Traveler in the environment through Geomythology viewing sustainability”.  

Projekts tika uzsākts 2016. gada 4. novembrī, un tā ietvaros turpmāko trīs gadu laikā 

partneri no astoņām Eiropas valstu – Itālijas, Grieķijas, Polijas, Turcijas, Rumānijas, 

Ungārijas, Portugāles un Latvijas - skolām  kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan 

visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus. 
     Projekta virsmērķis ir veidot pozitīvu skolēnu attieksmi pret skolu, paaugstināt 

mācīšanās motivāciju, veicināt kritisko un radošo domāšanu, kā arī uzlabot skolas mācību 

procesu, ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.   

Baložu vidusskolas skolotājām un skolēniem tika doti uzdevumi, kuri bija jāveic līdz 

trešajai tikšanās reizei: prezentēt vienu mītu Latvijā; veikt 

aktivitātes (pēc izvēles) kopā ar skolēniem saistībā ar 

projektu.  

Skolotāja Astrīda kopā ar 6.a klases skolēniem 

izveidoja video par leģendu “Turaidas roze”. Skolēni 

leģendu bija ierunājuši angļu valodā un vēlāk izveidoja arī 

interesantu video prezentāciju.  

Skolotāja Liene kopā ar 3.d klases skolēniem, 

mājturības un tehnoloģiju stundu ietvaros, izveidoja 

katrā projekta dalībvalstī esošu tilta maketu. Skolēni 

strādāja grupās un maketus veidoja no kartona 

iepakojumiem. Aktivitātes prezentēšanas laikā, 

dalībvalstu 

pārstāvjiem 

bija jāuzmin, 

kuras valsts tilts tas ir, kāds ir tā nosaukums. 

Baložu vidusskolas mūzikas skolotāja Ieva 

Romanovska un Dace Melvere kopā ar 5.-12. klašu 

kori iedziedāja Itālijas skolēnu komponēto himnu.  

Projekta dalībvalstu pārstāvjus svinīgi 

sagaidīja Lamia sākumskolas skolēni. 

Tikšanās laikā tika iepazīta partneru skola 

un skolu sistēma Grieķijā. Lamias skolas 

skolēni bija sagatavojuši un demonstrēja 

dažādus priekšnesumus: dziesmas, 

tradicionālo deju “Sirtaki” un sveica viesus. Skolēnu vecāki bija sagatavojuši Grieķijas 

nacionālos ēdienus.  

  



Pirmajā projekta dienā projekta dalībnieki tika 

uzaicināti apmeklēt Lamia pilsētas mēru. Vizītes laikā 

saņēmām sagatavotos suvenīrus.  

Pēc vizītes piedalījāmies seminārā par Grieķijas 

vides ģeoloģiskajām un ģeogrāfiskajām pārmaiņām.  

Partneru skola organizēja ekskursijas 

skolotājiem, kurās iepazīstināja ar valsts vēsturi, 

kultūru, leģendām un mītiem. Gida vadībā tika 

apmeklēts Acropolis un Delphi arheoloģiskais 

muzejs. 

Mūsu šī brīža galvenie uzdevumi ir izveidot 6.a klases skolnieču Zanes Zlēmetes, Tīnas 

Esteres Vilkas un Martas Plaukas rakstītā stāsta “THE AMAZING TRIP TO THE EARTH” 

video prezentāciju; izveidot ERASMUS+ projekta aktivitāšu informācijas stendu un prezentēt 

mītu, kas no mutvārdiem ienācis literatūrā. Ir laiks gatavoties nākamai tikšanās reizei – Polijā, 

kas notiks jau šī gada septembrī. 

Projekta apraksts un informācija par pirmo tikšanos: 

http://kekava.lv/pub/index.php?id=189&gid=7&lid=9508; 

Informācija par otro tikšanos: 

http://www.kekava.lv/pub/index.php?id=189&gid=7&lid=9925. 
 

/Liene Višņevska, Astrīda Beča, Reinis Zobens/ 
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