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ATRUNA
Mācību līdzeklis “Europe@school — interaktīvas nodarbības par Eiropas Savienību” ir izstrādāts, 
lai skolēnus izglītotu Eiropas Savienības jautājumos. Tā galvenā mērķa grupa ir vispārizglītojošo 
skolu un vidējo profesionālo mācību iestāžu skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem visās 
ES dalībvalstīs. Mācību līdzekļa mērķis ir izglītošana, un tas ir vienīgais pamatojums satura 
un metožu izvēlē. Par dokumenta saturu atbild tikai tā autors, un tajā paustie viedokļi nav 
uzskatāmi par Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju.

Mācību līdzekļa saturs aktualizēts 2020. gada aprīlī. Brisele © Eiropas Savienība, 2020
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“EUROPE@SCHOOL” - INTERAKTĪVAS 
NODARBĪBAS PAR EIROPAS SAVIENĪBU

KONCEPCIJA: KAS IR “EUROPE@SCHOOL”?
Materiāls “Europe@school — interaktīvas nodarbības par Eiropas Savienību” sākotnēji tika izstrādāts, lai 
piedāvātu programmā “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola” iesaistītajām skolām mācību līdzekli, kas 
būtu izmantojams aktīvai skolēnu izglītošanai par Eiropas Savienības jautājumiem. Mācību līdzeklī 
iekļauts mērķa grupai pielāgots nodarbību materiāls, kas ir noderīgs, lai efektīvi un saistoši 
strādātu ar ES jautājumiem ar 14–18 gadus veciem skolēniem.

Mērķis ir nodrošināt, lai visu Eiropas skolu rīcībā būtu līdzekļi, kas ļautu skolēniem apgūt Eiropas 
parlamentāro demokrātiju un sniegtu vajadzīgo informāciju, lai viņi varētu piedalīties un iesaistīties 
jauniešiem domātajos Eiropas Parlamenta pasākumos. Materiālu var izmantot arī darbam ar 
plašākām auditorijām.

Modulāra pieeja un aktīvas metodes 
Pieredze rāda, ka gan skolēniem, gan skolotājiem patīk strādāt ar šo materiālu, jo tajā ir izmantotas 
aktīvas metodes, tostarp didaktiskās spēles, lomu spēle un diskusijas. Turklāt pētījumi liecina, ka 
uz pieredzi balstīta mācīšanās ir iesaistoša mācību stratēģija ar būtisku ietekmi.

Ikvienu moduli var izmantot arī atsevišķi. Skolotājs pēc saviem ieskatiem var izvēlēties to(-s) moduli(-ļus), 
kurš(-i) ir vispiemērotākais(-ie) skolēniem un visvairāk atbilst mācību programmai.

Turklāt šīs rokasgrāmatas beigās atrodams uzskaitījums ar papildu mācību resursiem, kuros izmantota 
līdzīga aktīva pieeja.

Pedagoģiskie principi 
Mācību līdzeklis “Europe@school” ir izstrādāts atbilstoši vairākiem nozīmīgiem pedagoģiskajiem 
principiem. Šie principi garantē, ka materiāls veicina radošumu, ir pārliecinošs un tam ir patiesa 
ietekme.

- Pielāgots mērķa grupai: “Europe@school“ir izstrādāts 14–18 gadus veciem skolēniem visā 
Eiropas Savienībā. Tā kā šī mērķa grupa ir ļoti plaša, priekšroka tika dota modulārai pieejai — 
skolotājs izvēlas uzdevumus, kas vislabāk atbilst skolēnu izglītības vajadzībām.

- Gatavs lietošanai: materiāls ir sagatavots tūlītējai lietošanai klasē un ir lietotājdraudzīgs.

- Mācību resursu izstrādē ir piedalījušies skolotāji un ieinteresētās personas. Materiāls ir 
izmēģināts un izmantots skolās, kuras piedalās programmā “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”.

- Mūsdienīgs: mācību līdzeklis “Europe@school” ir paredzēts izmantošanai kopā ar modernajiem 
informācijas līdzekļiem un atbilst aktuālajai situācijai.

- Neitrāls: informācija ir izklāstīta neitrāli. Skolēnu ziņā ir izlemt, kāds būs viņu viedoklis.

- Radošs un motivējošs: mācību līdzeklī “Europe@school” izmantotās metodes ir modernas un 
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vērstas uz aktīvu darbību. Tās motivē skolotājus un skolēnus iedziļināties tēmā “Eiropa” gan klases 
nodarbībās, gan skolas vidē

Mācību līdzeklis “Europe@school” ietver skaidru pedagoģisku pieeju un tādu izaugsmes modeli, kas 
paredzēts mācībām par Eiropu skolā, un atbilst ES 2015. gada Parīzes deklarācijai, kurā pausta prasība 
nostiprināt izglītības nozīmi pilsoniskuma un ES vērtību popularizēšanā: “Izglītības primārais mērķis 
ir ne vien attīstīt zināšanas, prasmes, kompetenci un attieksmi un integrēt pamatvērtības, bet arī palīdzēt 
jauniešiem kļūt par aktīviem, atbildīgiem sabiedrības locekļiem ar atvērtu prātu.”

“EUROPE@SCHOOL” MODUĻI
1. Tiešsaistes viktorīna par Eiropas Savienību
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Tiešsaistes viktorīna

2. ES dalībvalstis
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Izglītojoša spēle
 -  Prezentācija

3. ES vēsture un fakti
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Izglītojoša spēle
 -  Prezentācija 
 -  Hronoloģisks pārskats par Eiropas integrācijas procesu (izdrukāšanai) (2): 
  - No 6 līdz 27 dalībvalstīm
  - No oglēm un tērauda līdz vienotai eiro valūtai

4. ES mūsu ikdienā
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Izglītojoša spēle
 -  Prezentācija

5. ES vērtības
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Izglītojoša spēle
 - Uzdevums ar debatēs izskatāmiem apgalvojumiem

6. Lomu spēle par Eiropas Parlamentu
 -  Metodiskie norādījumi skolotājiem
 - Lomu spēle ar izvēlei piedāvātiem pieciem aktuāliem tematiem
 -  Uzdevuma izvērtējumam izmantojamā prezentācija

7. Mediju lietotprasme
(Šo moduli izstrādājis Eiropas Parlaments, nevis pārējo moduļu autors.)
 -  Izglītojoša spēle
 -  Prezentācija

8. Vispārēja skolotāju rokasgrāmata (šis dokuments)
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PAPILDU MĀCĪBU RESURSI
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR EIROPAS SAVIENĪBU

• Prezentācija “ES slaidos”: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-
presentations_lv

•  Tiešsaistes spēle par ES nozīmi mūsu ikdienā: www.the12differences.eu 

•  Eiropas Parlamenta tiešsaistes viktorīna par ES un Eiropas Parlamentu (15 min):. www.
eiropas-velesanas.eu/parbaudi-sevi 

•  Publikācija “ES & ES”: op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  “ES & ES” tiešsaistes viktorīna: europa.eu/learning-corner/quiz_lv 

2. EIROPAS SAVIENĪBAS VĒRTĪBAS
• Eiropas Parlamenta tiešsaistes viktorīna par cilvēktiesībām (10–15 min): www.europarl.europa.

eu/news/lv/headlines/society/20191205STO68454/viktorina-parbaudi-savas-zinasanas-par-
cilvektiesibam-es 

3. KUR ATRAST CITUS MĀCĪBU RESURSUS
• Eiropas vēstures nams: historia-europa.ep.eu/lv/pedagogi-un-skolotaji 

• Mācību stūrītis: europa.eu/learning-corner/home_lv 
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