
SCHULE DRAUSSEN

Mācības ārpus skolas, ārpus klases 
telpām

http://www.dagdasvidusskola.lv/projekti

http://www.schuledraussen.eu/


,,Mācīšanās ārpus skolas telpām”
Mērķis:

 parādīt, kā iespējams veidot mūsdienīgu mācību procesu,
 dažādot mācīšanas metodes,
 ieviest jauninājumus mācību stundu plānošanā un praktiskajā

norisē,
 jebkura mācību priekšmeta stundu, saistot ar mācību

programmas realizēšanu, vadīšana ārpus skolas,
 starptautiska sadarbība ar citu valstu skolām, kopīgs darbs

skolēniem un skolotājiem, paplašinot redzesloku, gūstot
sadarbības pieredzi, atklājot citu valstu tradīcijas, kultūras un
izglītības procesu,

 jauni izdales materiāli, prezentācijas dažādos mācību
priekšmetos,

 dalīšanās pieredzē virtuālajā vidē, analizēt paveikto darbu savā
skolā un salīdzināt to ar citu valstu skolu veikumu.



Projekta sākums Austrijā (Feldbach)









Otrā tikšanās Čehijā (Ostrava)





Projekta turpinājums Ungārijā (Szolnok)







Koordinatoru starpseminārs Austrijā







Pateicoties Erasmus+ projektam, skolēniem beidzot ir iespēja

ieraudzīt sen pētīto. Mūsu rīcībā ir nodoti 2 digitālie mobilie

kabatas mikroskopi ar displeju Levenhuk DTX 500, kas

palielina līdz 400 reizēm. Ar šiem mikroskopiem var droši

doties dabā, pētīt, fotografēt un vēlāk arī apstrādāt vai izpētīt
sīkāk datorā.



“TehnoBusa” 

ciemošanās 

Dagdas 

vidusskolā

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/1112028/


Stunda -

mācību 

ekskursija

skolēni ķīmijas stundās 

apmeklē Dagdas 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas ar mērķi – izvērtēt 

tehnoloģiju izmantošanas 

iespējas, veidot skolēnu 

izpratni par notekūdeņu 

attīrīšanas procesu un 
nepieciešamību

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/1321572/stunda---macibu-ekskursija


No sēklas 

līdz kokam

Nodarbības par 

notiekošo 

kokaudzētavā, 

stādu 

iestādīšanu 

dabā, kā arī 

tālākais stāda 

augšanas 
process

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/1313962/no-seklas-lidz-kokam


Nodarbības 

Andrupenes lauku 

sētā, Robežnieku 

mini zoodārzā, 

robežsardzes 

postenī 

Robežniekos un 

Tabores dabas 

izziņas takā,

Jaundomes vides 

izglītības centrā un 

Vides izglītības un 

kultūras centrā 
“Ķepa”



Dabaszinību

pēcpusdiena 

“Skaties, 

dari, mācies, 

domā līdzi!”



Bioloģijas 

stunda 

Rāznas 

nacionālā 

parkā

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/1156572/biologijas-stunda-raznas-nacionala-parka


Sniegavīri 

un citas 

aktivitātes 

bibliotēkā



Praktiskās 

nodarbības

Rēzeknes

novada 

Verēmu

pagasta 

“Apkalnu 

mājās”



Angļu 

valodas 

stunda teātrī



Vācu 

valodas 

stundas 

pilsētā



Dzejas 

stunda 

parkā

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/977157/dzejas-stunda-parka


Nodarbības 

fizikā ārpus 

skolas

http://www.dagdasvidusskola.lv/jaunumi/params/post/972026/nodarbibas-fizika-arpus-skolas


Dabaszinības stundās skolēni pētīja un centās nofotografēt saullēktu un saulrietu Dagdas pilsētā laika 
periodā no 4. decembra līdz 8. decembrim. Šāds uzdevums bija dots visām mūsu projekta skolām no 
Austrijas, Ungārijas ,Čehijas , Horvātijas un Latvijas. Skolēni savus datus apkopoja tabulā, pievienoja 
fotogrāfijas un izveidotā tabula aizceļoja uz projekta mājaslapu.


