
 

 

 

 

Ir noslēdzies ES Erasmus+ programmas Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas 

partnerību projekta Nr. 2019-1-EL01-KA229-062985 “M.E.T.E.C.&C.W.: Iepazīsti 

Eiropu izglītojošos komiksos un radošajā rakstīšanā”. Projekts norisinājās no 

2019.gada septembra līdz 2022.gada augustam. Šajā projektā piedalījās sešas 

partnervalstis – Grieķija, Itālija, Turcija, Portugāle, Čehija un Latvija. 

Šajā projektā bija jāveic dažādi uzdevumi. Viens no pirmajiem  bija projekta 

logo izveidošana. Vizuālās mākslas stundās un pulciņa "Domā un radi" nodarbībās 

skolēni piedāvāja savus variantus. Par projekta logo izvēlējās Turcijas veidoto, par 

kuru balsoja skolotāji pirmajā mobilitātē Grieķijā. Pavasarī, kad bijām jau ceļa jūtīs uz 

Čehiju, pasauli pārņēma pandēmija un aktīvā darbība iepauzējās gandrīz uz gadu. 

Tikai pēc gada martā bija mobilitāte Čehijā, kur visiem bija jauna pieredze, 

starpvalstu tikšanās interneta platformā. Atkal piecas dienas intensīvs darbs – 

apguvām interneta platformas, kurās varēja veidot komiksus, jauniešu diskusijas par 

sev aktuālām tēmām, un izrādās, ka Eiropā jauniešus satrauc vienas un tās pašas 

problēmas – mobings, mentālā veselība, atkarības, paaudžu nesaskaņas.  

Nākamā mobilitāte notika Turcijā, daļēji attālināti, jo Latvijas un Itālijas valstu 

komandas piedalījās attālināti (atkal pandēmijas sekas, atkal jauns izaicinājums), bet 

pārējās valstis tikās klātienē. Šajā aktivitātē akcents bija radošā rakstīšana. 

Itālijas mobilitātē piedalījās tikai skolotāji, kur diskutēja par digitālu 

lietpratību, darbojās darbnīcā “Aplikāciju izmantošana, lai radītu komiksus”, 

uzklausīja ekspertu lekcijas, notika projekta skolotāju apmācība: cloud, Facebook, 

paddlet/ twinspace/ mājas lapu uzturēšanā.  

Jauniešiem atkalredzēšanās un ciešāku draudzības saišu nostiprināšana notika 

Portugāles mobilitātē. Prieks jau bija, ka vairs nebija lieli pandēmijas ierobežojumi, 

klātienes tikšanās. Šajā vizītē visas dienas cītīgi strādāja pie digitālajiem komiksiem – 

šoreiz jaunieši izvēlējās tēmas, kas tuvākas ekoloģijai, bezatkritumu saimniecībai un 

savstarpējām attiecībām.  

Visbeidzot mobilitāte Latvijā, mūsu Alūksnē. Šī mobilitāte jau bija Ukrainas 

kara ēnā, tika apzīmēti T-krekli ukraiņu bērniem, kuri jau ir nodoti jaunajiem 

saimniekiem. Komiksu veidošanā varēja izvēlēties divas tehnikas – foto stāstu, kuru 

uzņēma paši jaunieši turpat skolā vai izejot ārpusē, vai zīmējot. Tā tapa vairāki 

komiksi. 

Katrā mobilitātē tika apmeklētas vietas, kas tieši saistītas ar komiksu tapšanu – 

mākslinieki, bibliotēkas, muzeji, tipogrāfijas. Apkopojot visu valstu jauniešu radītos 

komiksus vizīšu laikā un veicot dažādus uzdevumus katrā valstī, tika izveidota 

komiksu grāmata, kas arī bija šī projekta galvenais uzdevums. Priecājāmies saņemt un 



apskatīt mūsu visu veikumu, skolēni ar lielu interesi meklēja savus veidotos 

komiksus. 

Ir jaukas atmiņas, ir dažāda pieredze piedalīties projekta vizītēs gan attālināti, 

gan braucot ciemos, ir uzņemti ciemiņi, ir iegūti draugi. Šis projekts noslēdzies, lai 

sākas jauns projekts! 

 


