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Biedrības “Attīstības fabrika” 2022. /2023. mācību gada piedāvājums skolām 

Neformālās izglītības aktivitātes 

Biedrības “Attīstības fabrika” un Eiropas Solidaritātes korpusa ārzemju brīvprātīgie (kuri runā angļu valodā), 

sadarbībā ar Ventspils Jauniešu māju, piedāvā iespēju pieteikt savu skolu dažāda veida neformālās izglītības 

aktivitātēm. Šim nolūkam esam sagatavojuši nodarbības par dažādām tēmām: 

Brīvprātīgais darbs – Erasmus+ Jauniešu iespējas programmā "Erasmus+". Sākot ar ledlaužu spēlēm 
un beidzot ar neformālo mācīšanos un dažādu kultūru mijiedarbību. 
 Iepazīstināšana ar Eiropas Solidaritātes korpusa programmu 
(īstermiņa un ilgtermiņa brīvprātīgais darbs ārvalstīs, stažēšanās ES 
iestādēs utt.) 

Klases saliedēšanas spēles Šo aktivitāšu laikā skolēniem būs iespēja piedalīties īsās spēlēs un 
nelielos izaicinājumos, kuru mērķis ir pilnveidot savas prasmes 
komandas darbā, attīstīt līderību, kā arī ātri pieņemt lēmumus un 
risināt problēmas. Skolēniem būs jādomā radoši, jāpārvar grūtības 
un jādarbojas komandā. 

Lielformāta spēle par cilvēku 
ietekmi uz klimatu. 

Sarunas un ieteikumi par Zero 
waste dzīvesstilu 

Ar skolēniem runāsim par vides vērtībām un zero- waste dzīvesveida 
pamatprincipiem. Spēlēsim  
lielizmēra spēli ar nosaukumu "Cik sver tavs patēriņš?" un / vai 
rīkosim galda diskusijas, kurās skolēni tiks aicināti uz prāta vētru 
komandās, lai nāktu klajā ar idejām un jautājumiem par zero-waste 
tēmu, piemēram, "Kas, jūsuprāt, jūsu pilsētai / jūsu skolai būtu 
jādara, lai tā kļūtu videi draudzīgāka?" 

Franču valoda Franču alfabēts un spēles par izrunu, skaitļi, krāsas, spēles par 
gramatiku un konjugāciju iesācējiem. Iespēja praktizēt franču valodu 
sarunājoties. 

Vācu valoda Austrijas brīvprātīgās palīdzība vācu valodas stundās, piemēram: 
prezentācijas sagatavošana, kahoot, galda diskusija vai citas spēles. 

Grieķu valoda Grieķu alfabēta mācību stunda: Vienas mācību stundas laikā grieķu 
brīvprātīgie var iemācīt skolēniem, kā rakstīt un lasīt grieķu valodā, 
kā arī, kā pateikt dažus noderīgus, ikdienas vārdus un frāzes. Tās var 
būt arī vairākas mācību stundas, ja skolēniem patīk un interesē. 

Angļu valoda Sarunu klubiņi par dažādām tēmām angļu valodā, piemēram: 
mākslu, mūziku, literatūru, izglītību. Sociālpolitiskiem jautājumiem, 
tādiem kā: klimata pārmaiņas, diskriminācija vardarbība utt. 
Filozofiskas debates par dažādām tēmām, kur skolēni varēs dalīties 
ar zināšanām un aizstāvēt savu viedokli, vienlaikus aktīvi uzklausot 
citu viedokļus un apspriežot tos grupās un/vai pāros. 
 
Jaunāko klašu skolēniem ir iespēja spēlēt dažādas galda spēles 
vienlaikus mācoties angliski pastāstīt par sevi un diskutēt par 
vieglākām tēmām, lai rastos priekšstats, kur un kā izmantot angļu 
valodu ikdienas sarunās. 

Ģeogrāfija Spēle, kurā skolēniem ir uzdevums atrast un atpazīt dažādas 
slavenas vietas Francijā, Austrijā, Grieķijā (Piemērots vecāko klašu 
skolēniem) 

Valodas un literatūra Grieķu brīvprātīgie iepazīstinās skolēnus ar svarīgiem grieķu 
literatūras elementiem, kas ietver fragmentus no slavenām 



grāmatām, dzejas, teātra lugām, izmantojot rotaļīgas metodes un 
improvizācijas paņēmienus. 

Māksla Grieķu mākslas kultūra: Prezentācija par mākslu un folkloras 
elementiem no Grieķijas (tradīcijas, pasakas, mode). To var 
koncentrēt uz konkrētiem laika periodiem vai arī pastāstīt 
hronoloģiskā secībā. Tajā var būt arī darbnīca par to, kā izgatavot 
mini statuju ("Cycladic Idol") no māla.  
 
Māla darbnīca: Mācību stundas laikā skolēni var paši izgatavot savus 
darbus, izmantojot gaisā žūstošo mālu. Darbnīcu var arī sadalīt divās 
stundās, katru savā dienā: viena radīšanai un otra krāsošanai, kad 
māls ir pilnībā izžuvis. 
 
Teātris: Izmantojot improvizācijas paņēmienus un īsas teātra spēles, 
skolēni tiks iepazīstināti ar drāmas terapiju - teātra formu, kas palīdz 
izteikt un analizēt savas emocijas drošā vidē, izmantojot radošuma 
elementus. 

Vēsture Grieķu brīvprātīgie vēlas sniegt īsas prezentācijas par nozīmīgiem 
vēsturiskiem periodiem Grieķijā (Senās Grieķijas laikmets u.c.), un 
kopā ar skolēniem izprast tā ietekmi uz Eiropas vēsturi un izpētīt 
sakarības punktus ar Latviju. 

Sports Sporta turnīri: futbols, volejbols,...  
Orientēšanās sacensības/ Dārgumu medības... 
Grieķu deju stunda: Mācību stundas laikā grieķu brīvprātīgie var 
iemācīt skolēniem dažas grieķu tradicionālās dejas. 
Flashmob: horeogrāfēta deja kaut kur Ventspilī. 

Palīgs mācībās Brīvprātīgie uzturēsies Ventspilī līdz 2023.gada jūlija vidum, tādēļ 
labprāt vēlētos palīdzēt jūsu skolas skolotājiem, kā asistenti mācību 
satura un darba veidošanā. 

 

Nodarbības beigās kopā ar jauniešiem gan grupās, gan pāros pārrunāsim piedzīvoto, un ko no nodarbības 

esam iemācījušies un kā šīs prasmes var izmantot sadzīvē, tādējādi uzlabojot kritiskās domāšanas, 

komunikācijas un valodas prasmes. Kā arī skolēniem būs iespēja izteikt savu viedokli, sniedzot ieteikumus 

par to, ko varētu uzlabot sniegtajās aktivitātēs. 

Nodarbība ilgst vidēji 40 minūtes – 1 stundu, bet, ja nepieciešams, laiku varam pielāgot. Visas piedāvātās 

nodarbības notiek bezmaksas!  

Vēlies pieteikt savai klasei kādu no nodarbībām? Tad sazinies ar: 

Biedrības “Attīstības fabrika” projektu koordinatori Undu Egendorfu 

e-pasts: info@attistibasfabrika.lv 

tel. nr.: 29955093 

vai raksti socālajos tīklos https://www.facebook.com/VentspilsJauniesuMaja un 

https://www.instagram.com/ventspils_jauniesu_maja/  
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