
Erasmus+ projekta dalībnieku tikšanās Bauskā 

Jūnija beigās Erasmus+ starptautiskā projekta Book trailers and Video storytelling ietvaros Bauskas 

2.vidusskolā tikās projekta sadarbības partneri no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Apvienotās Karalistes un 

Rumānijas. Šis ir divu gadu sadarbības projekts, kā ietvaros mācāmies gatavot video stāstus, izmantojot 

mācību literatūru. 

Pirmajā tikšanās dienā, t.i., 26.jūnijā, projekta sadarbības partneri tikās Bauskas 2.vidusskolā, lai 

iepazītos ar skolas vidi un mācību darba organizēšanu. Viesiem bija arī iespēja apskatīt pilsētu un tās 

ievērojamākās vietas – Rātslaukumu, Sv.Gara evaņģēliski luterisko baznīcu, Bauskas pili. Pēcpusdienā 

tika piedāvāta iespēja apskatīt Tērvetes dabas parku un mūsu slavenās rakstnieces un dramaturģes 

Annas Brigaderes Sprīdīšus, kur tapis arī viņas ievērojamais darbs - luga Sprīdītis, kas pagājušajā gadā tika 

iestudēta un filmēta, kā viens no šī projekta gala rezultātiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrā projekta partneru tikšanās diena tika veltīta projekta darbam un rezultātu pārskatam, apspriešanai, 

lēmumu pieņemšanai. Partneri no Apvienotās Karalistes un Itālijas demonstrēja sagatavotās filmas par 

to, kā skolēniem veidot video stāstus un grāmatu treilerus, kā tās pielietot mācību procesā. Savukārt 

Spānijas partneris vadīja pārrunas par jau trešo – noslēdzošo – MEET (Filma izglītībai un apmācībai 

Eiropā) festivālu projekta ietvaros, kas notiks Sersedā, Spānijā, šā gada septembrī. Tika demonstrētas arī 

visu pārējo valstu sagatavotās filmas projekta pēdējam festivālam. MEET festivāls ir visu eiropiešu audio 

vizuālo materiālu tikšanās vieta, kas saistīti ar izglītību, treniņu un jaunatni. Tas ir ikgadējs un ceļojošs 

pasākums, kurā piedalās vietējās pašvaldības, dažādas kultūras un izglītības asociācijas un iestādes, un, 

protams, arī iedzīvotāji. 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāpiebilst, ka šajā projektā izstrādāti četri grāmatu treileri un to video stāsti, kas – kā literatūras skolotāja 

Daila Simsone uzsver – ir vērtīgs mācību materiāls literatūras stundām. Pirmajā projekta gadā tika 

sagatavoti divi treileri un video stāsti: jau iepriekš pieminētais Sprīdītis un Ziedoņa Dzeltenā pasaka. 

Pagājušā mācību gada laikā sagatavoti vēl divi treileri un video stāsti: Ziedoņa Zilā pasaka un Māra 

Runguļa Gliemežvāks. „Tas ir darba un laikietilpīgs process, bet nenoliedzami vērtīgs un skolēnu 

motivējošs,” atzīst skolotāja. Skolēni ar prieku darbojās filmu sagatavošanā, paši gatavoja rekvizītus un 

tērpus. Filmu galvenais operators un montāžas režisors ir mūsu skolas audzēknis – šobrīd jau 

vidusskolnieks – Aigars Miķelsons. 

Pēc tikšanās, projekta partneri atzinīgi novērtēja mūsdienīgi un pārdomāti aprīkoto Bauskas 

2.vidusskolas sporta zāli. Daži viesi pat nepalaida garām iespēju izmēģināt dažus basketbola un futbola 

spēles elementus. Visus sajūsmināja plašā skolas ēdamzāle un fakts, ka pamatskolas posma skolēni 

saņem brīvpusdienas. Pārsteigumu izraisīja arī sakoptā pilsēta un  ziedu krāšņums tās fonā, pārsteidza 

Tērvetes dabas parka ideju un plašo aktivitāšu pieejamība bērniem un jauniešiem, kā arī aizkustināja 

pastaiga pa Rundāles pili un dārzu. Atvadoties sadarbības partneri izteica pateicību skolas direktorei 

Verai Grigorjevai par silto uzņemšanu un interesantajām ekskursijām. Informācija par projektu un 

sagatavotajām filmām pieejama izglītības iestādes mājas lapā. 

Irēna Kalniņa, 
Bauskas 2.vidusskolas skolotāja 

  

 

 


