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Aicinām  
uz Izglītības attīstības centra jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta “Izzināt. Pieredzēt. 

Rīkoties. Dalīties.” 

reģionālo forumu „Tie esam mēs!”, 

kas notiks 2018.gada 2.martā 
Daugavpils 9.vidusskolas telpās, Daugavpilī, 18.novembra ielā 47 

Forums ir viens no projekta noslēguma un pieredzes popularizēšanas pasākumiem, kura mērķis ir veicināt 

pieredzes apmaiņu un diskusiju par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu skolai un valstij, apzināties 

katra lomu tajā. Forumā būs iespēja piedalīties projekta Viļakas un Daugavpils skolu pieredzes darbnīcās, 

novērtēt līdzdalības un sadarbības prasmju nozīmi un gūt kultūras pieredzi. 
Plānotā dienas kārtība: 
 

9.30 – 10.00 

 

Tikšanās, rīta kafija un reģistrēšanās 

10.00 –10.20 Ievads. Iepazīstināšana ar darbnīcām 

10.30 – 11.15 Darbnīcas – pirmais raunds! Izvēlieties, kurā no darbnīcām piedalīsieties:  

 * Jaunieši VAR! Vada Viļakas Valsts ģimnāzija 

* Iedegsim gaismu sevī un citos caur piederību savai zemei. Vada Daugavpils 12.vidusskola  

* Mēs nākam no… . Vada Špoģu vidusskola 

* Kodē, kodē, atkodē! Spēlē, spēlē, izspēlē! Vada Daugavpils 9.vidusskola 

* Spēlēsim Latviju! Vada Daugavpils 10.vidusskola 

11.30 – 12.15       Darbnīcas – otrais raunds! Izvēlieties, kurā no darbnīcām piedalīsieties: 

 * Jaunieši VAR! Vada Viļakas Valsts ģimnāzija 

* Iedegsim gaismu sevī un citos caur piederību savai zemei. Vada Daugavpils 12.vidusskola  

* Mēs nākam no… . Vada Špoģu vidusskola 

* Kodē, kodē, atkodē! Spēlē, spēlē, izspēlē! Vada Daugavpils 9.vidusskola 

* Spēlēsim Latviju! Vada Daugavpils 10.vidusskola 

12.15 – 13.00 Paplašinātā kafijas pauze 

13.00 – 13.30 Refleksija par darbnīcām 

13.30 – 15.15       Dirty Deal Teatro izrāde “Nacionālais attīstības plāns”. 

Anotācija: «Nacionālais attīstības plāns» ir izrāde par dokumentu, kuru īstenojot, Latvijas 
iedzīvotāji septiņu gadu laikā kļūs divreiz turīgāki, izglītotāki un laimīgāki. Ekonomikas 
izrāviena sasniegšanā ir svarīgs visu iedzīvotāju atbalsts, tāpēc izrāde tiecas ne tikai sniegt 
skatītājiem iedvesmu personīgā attīstības plāna izveidē, balstoties uz Nacionālo attīstības 
plānu, bet arī nofiksēt tā brīža laimes izjūtu, lai 2020. gadā spētu saprast, vai ir izdevies tapt 
divreiz laimīgākiem. Izrādes dramaturgs un izpildītājs Jānis Balodis 2013. gadā saņēma 
«Spēlmaņu nakts» žūrijas specbalvu par pilsonisko atbildību un spēju pārvērst valdības 
dokumentu atraktīvā izrādē. 
Aija Tūna. Izrāde kā mācību procesa sastāvdaļa. Noslēguma sarunas 

 

! Darbnīcu anotācijas skatīt 2.lapā 

Forumā tiek aicināti piedalīties 4 pārstāvji no vienas izglītības iestādes (skolotāji, skolēni (9.-12.kl.), 

administrācijas locekļi), pašvaldības darbinieki, vietējās kopienas pārstāvji u.c. 

Pieteikšanās dalībai forumā līdz 26.februāra plkst.15.00: https://goo.gl/forms/Ivy5Ihn8mXBesqN52 
Projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” mērķis bija sniegt skolu jauniešiem un izglītotājiem no Latgales, Rīgas un Pierīgas 

daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās, apgūstot Latvijas, Eiropas un globālās vērtības un to 

savstarpējo saistību. Projekta gaitā dalībnieki pilnveidoja kritiskās domāšanas, medijpratības, debatēšanas, sadarbības un citas 

prasmes, kas sekmē apzinātas piederības sajūtas veidošanos un vēlmi iesaistīties, ietekmēt notiekošo savā skolā, kopienā un valstī. 

Vairāk par projekta skolu pieredzi lasāms IAC mājas lapā http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/. 

 

Darbnīcu anotācijas 
 

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/?ref=page_internal
https://goo.gl/forms/Ivy5Ihn8mXBesqN52
http://iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/izzinat-pieredzet-rikoties/
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Špoģu vidusskola vada darbnīcu “Mēs nākam no…” 

Darbnīcā skola dalīsies savā pieredzē ar to, kā iesaistīt jauniešu lietu speciālistus un jauniešus kopienu 
aktualitāšu apzināšanā un izpētē, informācijas meklēšanā apkārtnes iepazīšanai, iegūto materiālu 
dokumentēšanā saistošā formā un kopienu jauniešu diskusiju organizēšanā par savas dzimtās puses 
vērtībām. Būs iespēja arī katram darboties dzīves vietas kvalitātes kritēriju izvērtēšanā.  
 

Daugavpils 10.vidusskola vada darbnīcu “Spēlēsim Latviju!” 

Darbnīcā būs iespēja uzzināt par spēļu sagatavošanu Latvijas iepazīšanai, piedalīties spēlē “Ceļojums 
pa pilsētām gar Latvijas  robežu” kopā darbnīcas pārējiem dalībniekiem. Iesaistīties diskusijā par spēli 
kā aizraujošu un efektīvu mācīšanās un izzināšanas paņēmienu.  
 
Daugavpils 12.vidusskola vada darbnīcu “Iedegsim gaismu sevī un citos caur piederību savai 
zemei” 
 
Izmantojot sarunu, skolas pieredzi un praktisku darbošanos, atklāsim piederību savai zemei. Darbnīcā 
vadītāji dalīsies pieredzē par jauniešu sadarbību un darbībām, kas skolā tiek veiktas ceļā uz Latvijas 
valsts simtgadi, kā arī stāstīs par to, kāpēc ir svarīgi skolā celt jauniešu pilsoniskumu. 
 
Viļakas Valsts ģimnāzija vada darbnīcu “Jaunieši VAR!” 
 
Darbnīcā aicināsim domāt līdzi un iesaistīties aktivitātēs, lai iepazīstinātu ar skolas  pieredzi un 
demonstrētu praktiskus piemērus jauniešu līdzdalības veicināšanai un izpratnes veidošanai par tēmu 
“Līdzdalība”. Kopā diskutēsim par to, kā ikviens no mums to var ietekmēt, un runāsim par to, kāds 
atbalsts nepieciešams. 
 
Daugavpils 9.vidusskola vada darbnīcu “Kodē, kodē, atkodē! Spēlē, spēlē, izspēlē!” 
 
Darbnīcas laikā tiks atklāta skolas dažādu spēļu izmantošanu pieredze mācību un audzināšanas 
procesā, piem., Latviešu dievību mafija, pilsētu nosaukumu kodēšana, QR kodu izmantošana, loģisko 
mīklu un mēmu veidošana u.c. Pastāstīsim un iesaistīsim arī Tevi! 

 

 

 

Sīkāka informācija par foruma norisi:  

Daugavpils 9.vidusskolas  

direktora vietniece 

A.Jurģīte t.20029945 

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/?ref=page_internal

