A. god. Latvijas izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi!
Arī šajā mācību gadā aicinām skolas iesaistīties Eiropas Savienības mājas (turpmāk – ES māja)
Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, rīkotajos pasākumos un izglītojošās aktivitātēs, kā arī mācību
procesā izmantot dažādus noderīgus Eiropas Parlamenta biroja un Eiropas Komisijas
pārstāvniecības izstrādātus materiālus.

KLĀTIENĒ
Grupu nodarbības ES mājā
ES māja piedāvā iepazīties ar Eiropas Savienības darbību interaktīvās grupu nodarbībās.
Programma tiek piemērota apmeklētāju vecumam.
Studentiem un vidusskolēniem sniedzam informāciju par ES vēsturi, lēmumu pieņemšanas
procesu un institūcijām, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, prakses un jauniešu
projektu iespējām, kā arī Latvijas interešu pārstāvniecību ES. Jaunākiem skolēniem stāstījums
par ES papildināts ar radošām izziņas spēlēm un filmām.
Nodarbības ir bezmaksas, ilgums – apmēram pusotra stunda.
Studente Anete: "Skolā ieguvu vispārīgu informāciju par Eiropas Savienību, bet reālas
zināšanas par procesiem un notiekošo man ir no ES mājas." Savukārt skolotāja Lija par
nodarbībām saka: "Interaktīva, interesanta un piemērota informācija skolēniem. Arī pašai bija
interesanti sekot līdzi."
Aicinām pieteikties nodarbībām, kā arī interesēties par grupas brauciena degvielas izdevumu
apmaksu, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz e-pastu esmaja@esmaja.lv.

Izaugsmes nodarbību cikls jauniešiem “Prakses kalve”
Konkursā 10. – 12. klašu skolēni, profesionālo skolu audzēkņi un augstskolu pirmo kursu
studenti aicināti līdz 20. septembrim (ieskaitot) uz e-pastu info@esmaja.lv iesūtīt motivācijas
vēstuli, lai pieteiktos dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā "Prakses kalve 2020". Šī gada
tēma – EIROPAS ZAĻAIS KURSS.
Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 20 mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši no visas Latvijas, kuri
četrus mēnešus (no 9. oktobra līdz 29. janvārim) reizi nedēļā (piektdienās no plkst. 17 līdz 19)
tiksies radošās un praktiskās nodarbībās. Jaunieši kopā ar vadošajiem Latvijas ekspertiem
izzinās klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības, bezatkritumu dzīvesveida, urbānās
mobilitātes un pilsētvides plānošanas tēmas, kā arī diskutēs par pilsonisko aktīvismu,
iesaistīšanos dabai un klimatam būtisku jautājumu risināšanā. Jauniešiem būs iespēja uzlabot
arī sadarbības un attiecību veidošanas, kā arī publiskās runas un sociālo mediju komunikācijas
prasmes.
Arī šogad septiņiem jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rīgas un kuri sekmīgi apmeklēs visas
cikla nodarbības, piedāvājam apmaksāt iknedēļas braucienu (ar sabiedrisko transportu)
izdevumus.
Šogad “Prakses kalve” notiks jau sesto reizi. Šo gadu laikā programmā piedalījušies vairāk nekā
100 jaunieši no dažādiem Latvijas novadiem. Absolventi Luīze un Pauls saka: “Tu iegūsi daudz
jaunu kontaktu, draugus, iespējas, atmiņas, iedvesmu!” Savukārt Renāte un Diāna iedrošina:
“Novēlam drosmi izmantot iespējas, runāt ar cilvēkiem! “Prakses kalvē” satiksi lieliskus
cilvēkus un gūsi vērtīgas atziņas.”
Uzzini vairāk: esmaja.lv/lv/aktualitates/izsludinats-konkurss-jauniesu-dalibai-es-majasizaugsmes-nodarbibu-cikla-prakses-kalve-2020.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas
Jau piekto gadu Eiropas Parlaments piedāvā Jūsu skolai kļūt par Eiropas Parlamenta Vēstnieku
skolu. Programmas mērķis ir pilnveidot jauniešu izpratni par Eiropas Parlamenta un deputātu
darbu, nodrošinot Eiropas Savienības tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā.
Tādejādi tiek stiprināta jauniešu apziņa par sevi kā nozīmīgu Eiropas sabiedrības daļu,
motivējot īstenot pilsonisko līdzdalību.
Mērķauditorija ir 9.-12. klašu skolēni un vidusskolu, ģimnāziju skolotāji.
Latvijā darbojas 70 EP Vēstnieku skolas, simtiem skolotāju un tūkstošiem skolēnu brīvprātīgi
izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem,
vairo zināšanas un stiprina eiropeisko identitāti.
No 2020. gada rudens tiek veidots trīs mācību gadu cikls, kurā EP Vēstnieku skolās sadarbībā
ar valsts augstākajām amatpersonām un izciliem ekspertiem būs iespēja apgūt parlamentārās
demokrātijas visdažādākos aspektus – likumdošanu, izpildvaras darbību, tieslietu sistēmas
būtību, pilsoniskās sabiedrības iesaisti politisko lēmumu pieņemšanā, vēlēšanu nozīmi
demokrātijas ilgtspējas nodrošināšanā.
Uzzini vairāk: europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html.

Foto orientēšanās spēle “Iepazīsti Eiropu Rīgā”
Lai rosinātu meklēt informāciju par Eiropas Savienību, ar norāžu un jautājumu palīdzību
aizvedot dalībniekus uz interesantām, ar ES dalībvalstīm un ES fondiem saistītām vietām Rīgā,
septembra beigās ikvienam būs pieejama jauna bezmaksas pilsētas iepazīšanas spēle – ES
mājas piedzīvojumu orientēšanās sacensības draugiem un ģimenēm.
Dalībniekiem, izmantojot viedierīcēs īpaši izstrādāto lietotni, savstarpēji sadarbojoties
komandā, divu stundu garumā Rīgā būs jāveic dažādi uzdevumi un izaicinājumi. Spēlē varēs
piedalīties jebkurā nedēļas dienā un laikā līdz pat 2021. gada augustam individuāli vai
komandās 2 – 5 dalībnieku sastāvā.
Plašāka informācija septembrī esmaja.lv.

Akcija “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti”
Akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” laikā Eiropas Savienības institūciju
darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi Eiropas lietu eksperti
dodas uz Latvijas izglītības iestādēm, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās par Eiropas
Savienību un tās aktualitātēm. Akcija ik gadu norisinās no marta līdz maijam.
Akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2020” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība
Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.
Vairāk par akciju var uzzināt: esmaja.lv/lv/projekti/atpakal-uz-skolu/aktualitates.

Citi pasākumi ES mājā
ES mājā norisinās vēl daudz citi interesanti bezmaksas pasākumi. Aicinām pedagogus un
skolēnus piedalīties diskusijās par Latvijai un Eiropas Savienībai svarīgiem notikumiem,
informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino vakaros, kā arī apmeklēt izstādes,
kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu tradīcijām un vēsturi.
Pasākumu kalendārs: esmaja.lv/lv/pasakumi.

TIEŠSAISTĒ
Apmācības jauniešu organizācijām tiešsaistē “Būt sadzirdētiem 2020!”
Četrās nodarbībās tiešsaistē 6., 7., 13. un 14. oktobrī no plkst. 16 līdz 18 ikvienam aktīvam
jaunietim būs iespēja piedalīties mācības par lēmumu pieņemšanu un jauniešu iesaistīšanās
iespējām pašvaldībās, Ministru kabinetā, Saeimā un ES līmenī.
Kā piedalīties lēmumu, kas skar jauniešu intereses un nākotni, pieņemšanas procesos un,
galvenais – būt sadzirdētiem? Kā un kur jauniešiem izmantot savu enerģiju, lai panāktu
efektīvas pārmaiņas?
Nodarbības vadīs eksperti no Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS, Eiropas Parlamenta
biroja un Eiropas Komisijas pārstāvniecības. Pieredzes stāstos dalīsies jaunieši no aktivitāšu
centriem un NVO.
Plašāka informācija septembrī esmaja.lv.

Grupu nodarbības par Eiropas Savienību
ES māja piedāvā iepazīties ar Eiropas Savienības darbību arī grupu nodarbībās tiešsaistē.
Programma tiek piemērota apmeklētāju vecumam.
40 minūšu nodarbībai piedāvājam izvēlēties kādu no šīm tēmām:
1.

Ievads par Eiropas Savienību (vēsture, pamatvērtības, institūcijas);

2.

Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām – sadarbībā ar vēstures skolotāju
Edgaru Bērziņu izstrādāta nodarbība par Eiropas vēsturi;

3.

Budžets un nauda (kas ir eiro, kā veidojas un sadalās Eiropas Savienības budžets);

4.

Klimata pārmaiņas (ES iniciatīvas, Zaļais kurss);

5.

Solidaritāte (ES pamatvērtības, projekti, dalībvalstu sadarbība);

6.

Demokrātija (pilsoņu iniciatīvas un iesaiste, Eiropas Parlamenta darbība).

Aicinām uzzināt vairāk un pieteikties nodarbībām, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz
e-pastu esmaja@esmaja.lv.

Nodarbība par Eiropas vēsturi
10. – 12. klasēm piedāvājam 40 minūšu tiešsaistes nodarbību par Eiropas vēsturi. Tās pamatā
ir izstādes “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām” materiāli, nodarbības saturu
izstrādājis vēstures skolotājs Edgars Bērziņš.
Aicinām pieteikties nodarbībām, zvanot pa tālruni 67085445 vai rakstot uz e-pastu
esmaja@esmaja.lv.

#mēsesamkopā
Eiropas Parlaments aicina aktīvus un zinātkārus jauniešus pievienoties kustībai
#mēsesamkopā, lai iekustinātu sarunas par Eiropu Latvijā un praktiski veicinātu savu un citu
līdzdalības degsmi. Jauniešiem tiks piedāvāts iegūt zināšanas par Eiropas Savienību, Eiropas
Parlamenta darbu, pasākumu organizēšanu, sociālajiem tīkliem un citām aktuālām tēmām.
Viņi tiks aicināti līdzdarboties un īstenot savas aktivitātes par Eiropu. Šobrīd var pietiekties un
sekot līdzi jaunumiem Facebook Latvijas grupā un drīzumā jauniešu rīcībā tiks nodota uzlabota
Eiropas līmeņa platforma mesesamkopa.eu.
Vairāk par kustību: epfacebook.eu/kopakomanda.

Eiropas eksāmens
Eiropas eksāmens ir tiešsaistes tests ar 20 jautājumiem, kas notiek www.esmaja.lv 7., 8. un 9.
maijā. Tā mērķis ir rosināt zinātkāri un pilnveidot zināšanas par mums, Latviju, Eiropas
Savienību, kā arī sekmēt piederību demokrātiskai Eiropai, atzīmējot Eiropas dienu.
Eiropas eksāmenā katrs dalībnieks piedalās individuāli, izvēloties sev piemēroto vecuma
grupu (5.-6.klase, 7.-9.klase, vidusskola) vai jautājumu grūtības pakāpi (pieaugušajiem
jautājumi dalīti trīs grūtības pakāpēs).
Šogad 30 086 dalībnieki nokārtoja Eiropas eksāmenu.
Plašāka informācija: esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/par-projektu.

MĀCĪBU MATERIĀLI
Vitamīns ES – mācību materiālu kopa zināšanu pilnveidei par Eiropas Savienību
Vitamīns ES materiāli ir integrējami dažādās mācību jomās un iesaista skolēnus aktīvā izziņas
un mācību procesā, aktivizē iepriekšējās zināšanas, attīsta kritisko domāšanu, kā arī uzskatāmi
parāda, ka Eiropa aptver ikvienu dzīves šķautni, un katrs var atrast sev tuvāko un
interesantāko ceļu, lai to izzinātu.
1. Materiālu kopa "Ķeburu mākslas burtnīca sākumskolas skolēniem".
Ķeburošana ir vizuāls domu, ideju, notikumu pieraksta veids, kas skolēniem palīdz
apstrādāt informāciju un izteikt to sev saprotamā veidā. Strādājot ar Ķeburu
mākslas burtnīcu, skolēni ne tikai apgūs ķeburošanas pamatus un pilnveidos prasmi
izmantot grafiskos organizatorus, bet arī izzinās sevi, Latviju un Eiropu.
2. Mācību materiāls "Mūsu Eiropa" 1., 2. klases skolēnu zināšanu un
izpratnes pilnveidei par mums Eiropas Savienībā. Radoši un noderīgi, zinātkāri
rosinoši un interesanti uzdevumi - rakstīt, krāsot, savilkt, apvilkt! Ko nozīmē
"sadarbība"? Kā uzvesties, kad skan himna? Kā radās un attīstījās Eiropas Savienība?
Kā ikviens no mums līdzveido Latviju un Eiropu?
3. Mācību materiāls "Mūsu Eiropa 2" 1., 2. klases skolēnu zināšanu un
izpratnes pilnveidei par mums Eiropas Savienībā. Kur dzīvo muflons un murkšķis?
Kā attīrīt piesārņotu mežu? Kad svinam Eiropas dienu? Kā izveidojās vienota Eiropa?
4. Plakāts "Eiropas diena 9.maijs" ļauj izzināt vienotas Eiropas izveides
vēsturi, sākot no 1950. gada 9.maija Robēra Šūmana uzrunas līdz mūsdienām.
5. Plakāts "Latvijas un Eiropas ABC" mudina atkārtot latviešu valodas
alfabētu, paplašināt vārdu krājumu ar vārdiem, kas saistīti ar Latviju, Eiropu, ES
dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām.

6. Plakāts “Vērtību labirints” palīdz stiprināt izpratni par Latvijas un
Eiropas pamatvērtībām, skaidro to nozīmi un atspoguļo vērtību izpausmi ikdienas
attiecībās.
7. Mērlente “Augu Latvijā un Eiropā” uzskatāmi atspoguļo bērna
daudzpusīgo attīstību, topot par aktīvu personību, skolēnu, iedzīvotāju, pilsoni.
Ietvertie kritēriji ir vērsti uz mērķtiecīgu pilsoniskuma apziņas un līdzdalības
pilnveidi skolēniem. Piemērota 2., 3. klases skolēniem.
8. Spēle “Eiropas domino” ļauj iepazīt Eiropas Savienības valstu
nacionālos dzīvniekus, putnus, augus, simbolus, stiprina izpratni un apziņu par
kopīgo un vienojošo Eiropā, balstoties uz bērnam interesējošo un saprotamo dabu. Domino kartītes vienā pusē ir attēls, nosaukums un valsts karogs, bet kartītes
otrā pusē sniegts īss apraksts, kas pilnveido bērna zināšanas par dzīvnieku, putnu
vai augu. Skolēna uzdevums ir sarindot kartītes pareizā secībā – vai nu vadoties pēc
valsts karogiem, vai lasot aprakstus.
9. Eiropas darbnīca "Zinu. Protu. Daru" mudina izprast, kas ir
demokrātija, saskatot kā sadarbība, atbalsts, brīvība un cieņa izpaužas ģimenē,
klasē, Latvijā un Eiropā.
10. Plakāts "Eiropas diena 9.maijs" vizuāli ietver ES dalībvalstis, vērtības,
kā arī šobrīd aktuālākos jautājumus Eiropas Savienībā.
11. Spēle “Eiropas domino” iedzīvina un pilnveido izpratni par terminiem,
jēdzieniem, leksiku, kas saistīta ar Latviju, Eiropu, ES dalībvalstīm, demokrātiskām
vērtībām, pilsonisko līdzdalību, politiku. Spēle piemērota 8.- 9.klasei un vidusskolai.
12.
Spēļu kāršu komplekts "Daudzveidīgā Eiropa" rosina skolēnu interesi
un pilnveidot zināšanas par ES valstīm.
Metodiskie
ieteikumi
skolotājiem
esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/sakumskola.

un

materiālu

drukas

versijas:

Digitālā izstāde “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām”
Izstāde “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām” ir veidota, lai parādītu Šumana
deklarācijas nozīmīgumu Eiropas integrācijas procesā, stimulētu pārdomas par tās nozīmi
šodienas Eiropā un veicinātu diskusiju par Eiropas vēsturi un nākotni. Izstādes veidotāji,
Eiropas Savienības vēstures arhīvs, aicina vērot vēstures procesus no diviem atsevišķiem, taču
savstarpēji saistītiem skatupunktiem.
Izstādē apkopots bagātīgs vēsturiskais materiāls, kas papildināts ar multimediju iespējām –
izmantojot QR kodus, apskati vai noklausies arī video un audio materiālus.
Digitālā izstāde skatāma: bit.ly/es-sumans.

Kultūras pieredze: ko ar to darīt?
Metodiski ieteikumi pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā, strādājot 9. - 12.
klašu grupās dažādos mācību priekšmetos, - diskusijas par Eiropu veicināšanai.
Ieteikumi sagatavoti par izrādi "Pērs Gints" Latvijas Nacionālā operā un baletā, izrādi
"Piramīda" un "Pēc grāmatas motīviem" "Dirty Deal Teatro", kā arī filmām "Homo novus" un
"Oļegs". Materiāls tapis sadarbībā ar "Latvijas skolas somu", kuras mērķis ir ar kultūras un
mākslas palīdzību iepazīt Latviju un pasauli mums apkārt. Tas sasaucas ar iespēju runāt par
Eiropas vērtībām, Eiropas Savienības radītajām iespējām un vienlaikus arī atbildēt uz bažām
un meklēt risinājumus izaicinājumiem, vai tie būtu veselības un sociālie jautājumi, migrācija,
darba tirgus vai drošība.
Materiāla drukas versija: esmaja.lv/lv/projekti/noderigi-resursi-par-es/noderigi-resursi.

“Mācību stūrītis”
Tiešsaistes vietne, kurā atrodamas prezentācijas, publikācijas, spēles, konkursi un uzdevumu
grāmatas, kas palīdzēs aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Materiāli sagatavoti
dažādām vecuma grupām. Skolotāji šeit var smelties iedvesmu, lai bagātinātu mācību
priekšmetu stundu saturu un palīdzētu skolēniem daudzveidīgā un saistošā veidā izzināt
Eiropu. Zemāk ir pieejami vērtīgi un diskusiju raisoši materiāli par Eiropas jautājumiem.
1. Eiropa īsumā (ppt formātā) – prezentācijā “Eiropa īsumā” ir iespēja uzzināt
interesantus faktus arī par modernās Eiropas vēsturi, kultūru, vērtībām un
ES iestādēm. Tā noderēs ikvienam, kas grib sagatavot radošu diskusiju un
izskaidrot, kas ir Eiropa, kā izveidojusies Eiropas Savienība un ko tā dara
ikviena cilvēka labā.
2. Par Eiropas Savienību (ppt formātā) – Eiropas Savienības arhitektūra no tās
pirmsākumiem līdz mūsdienām. Informatīvs materiāls, kas strukturēti un
vieglā valodā paskaidro, kā darbojas un ko dara Eiropas Savienība (ES). Šī
prezentācija atgādinās par ES radītajām iespējām un vērtībām. Tā arī
izskaidros, kā Eiropas Savienība izlieto savu naudu. Tiks aplūkoti piemēri, kā
ES reaģē uz dažādiem izaicinājumiem, stiprinot sadarbību aizsardzības un
drošības jomā. Informācija noderēs ikvienam, kurš vēlas sniegt prezentāciju
par Eiropas Savienību – miera un labklājības garantu.
3. Klimata pārmaiņas un Eiropas Savienības zaļais kurss. Klimata pārmaiņu
mazināšana ir nevis stāsts par kādu citu tālumā, bet par individuālu, apzinātu
rīcību kopīga labuma vārdā. Piedāvātais metodisko līdzekļu kopums ir
izveidots kā palīgs skolotājiem, kas ļauj izmantot apkopotos uzdevumus
dažādās kombinācijas un proporcijās, kā arī radoši pašiem skolotājiem un
skolēniem to papildināt.
Materiālu drukas versijas: esmaja.lv/lv/projekti/noderigi-resursi-par-es/macibu-sturitis.

EP Vēstnieku skolu mācību materiāli par ES
Vērtīgi mācību materiāli par ES – prezentācijas, nodarbību plāni, krustvārdu mīklas u.c.
Autori: EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni.
Zināšanas motivē izaugsmei!
Materiāli lejupielādei: epfacebook.eu/ES
Eiropas Savienības māja Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 vienā ēkā apvieno institūcijas, kas sniedz
informāciju par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā: Eiropas Parlamenta biroju un Eiropas
Komisijas pārstāvniecību, kā arī Zināšanu, sarunu un mākslas istabas.
Eiropas Savienības mājā var saņemt pieredzējušu speciālistu konsultācijas, kā labāk izmantot
ES sniegtās iespējas, un piedalīties dažādos pasākumos – diskusijās par Latvijai un Eiropas
Savienībai svarīgiem notikumiem, informatīvajos semināros, radošajās darbnīcās, kino
vakaros –, kā arī apmeklēt izstādes, kultūras pasākumus un iepazīties ar Eiropas valstu
tradīcijām un vēsturi.
Uzzini vairāk: esmaja.lv.

