
Attachment 2

„Ceļošana faktiski ir tāds redzes treniņš.
No sākuma Tu redzi kā jau redzi – visu, viskautāko.
Ar laiku... Tu sāc  ieraudzīt. Un tas jau ir kas cits.

Tu ieraugi jau kaut ko ieraugāmu, kaut ko nozīmīgu.
Nozīmīgu tieši Tev. 

Tu „paņem” sev, piesavini atmiņā, 
iesavini sevī kaut ko no ceļojumā notikušā.”

/ Imants Ziedonis par ceļošanu /

mācēsi
novērtēt

savas
iespējas

kļūsi
atraktīvāks

iemācīsies
sadarboties

apgūsi prasmi
efektīvi

izmantot esošos
resursus

attīstīsi
radošās
spējas

radīsies
noturīgāka
un dziļāka

interese par
dažādiem mācību

priekšmetiem

iemācīsies
novērtēt un

tālākajā darbībā
izmantot
pieredzi

apgūsi prasmi
vienoties un

rast
kompromisus

attīstīsi
prasmi diskutēt

un logiski 
pamatot savu

domu

attīstīsi
spēju

iedvesmot
citus

pielietosi
savas

svešvalodu
zināšanas
praktiskā
darbībā

PIEDALIES
IZZINOŠĀ CEĻOJUMĀ - KOMPLEKSĀ MĀCĪBU PRAKSĒ!

Izzinošā ceļojuma – kompleksās mācību prakses mērķis – sekmēt 
jauniešos radošās pašpieredzes veidošanos, kas virzītu uz  sasniegumiem 
dzīvesdarbībā, veicināt kvalitātes, radošuma un inovāciju attīstību izglītībā, 
stiprināt un attīstīt sadarbību starp skolām.

Izzinošais ceļojums – kompleksā  mācību prakse – neatņemama inovatīva 
mācību procesa daļa, lai nodrošinātu integrētu pieeju izziņas procesā.  
Piedaloties tajā, novērosi personības attīstībā pozitīvas pārmaiņas.



PROGRAMMA
1.

2. Roma
Attīstīsim novērošanas spējas, spējas meklēt patiesību, pilnveidosim prasmi 
uzstāties.
Iepazīsim un izzināsim Romas- mūžīgās pilsētas, Rietumu kristietības sirds 
vēsturiskās vietas :
Kolizeju, Forumu, Venēcijas laukumu, Trevi strūklaku, Panteonu jeb visu 
Dievu templi,  Navonas laukumu, Sv. Enģeļa 
pili, tiltu u.c.

Rīga - Roma
Apgūsim prasmi īstenot idejas,  prasmi vienoties, rast kompromisu, pielietosim 
savas svešvalodu zināšanas praktiskā darbībā!
• 14:50 – 16:50 lidojums Rīga – Roma.
• Iepazīšanās un iekārtošanās viesnīcā.

DIENA
4.02.
PIRMDIENA

DIENA
5.02.
OTRDIENA

IZZINOŠS CEĻOJUMS - 
KOMPLEKSA MĀCĪBU PRAKSE

IEPAZĪSTI
ROMU UN
VATIKĀNU VATIKĀNS

ROMAROMA

VATIKĀNS



PROGRAMMA

DALĪBA

3.

4.

Roma - Vatikāns
Attīstīsim prasmi komunicēt, pilnveidosim spējas 
rast optimālus risinājumus  mainīgos apstākļos!
Vērosim un izzināsim: mazākās pasaules valsts
Vatikāna vēsturi - Sv. Pētera katedrāli, katedrāles 
kupolu, laukumu u.c.

Roma - Vatikāns
Attīstīsim radošās spējas, iegūto informāciju pieli-
etosim praktiskā darbībā!
Vērosim un izzināsim: Vatikāna muzeja mākslas 
vērtības

CEĻOJUMA CENA    ~ 350 € 

• Transporta un ceļa izdevumi;   
• 4  naktis viesnīcās vai apartamentos;
• Medicīniskā apdrošināšana.

IESPĒJAMĀS PAPILDUS IZMAKSAS    60 €

• Vatikāna muzejs  
• Kolizejs  
• Forums  
• Sv. Enģeļa pils  
• Sv. Pētera katedrāles kupols

5. Roma - Rīga
Novērtēsim savas spējas un tālākā darbībā
izmantosim gūto pieredzi!
• Apkoposim izzinošajā ceļojumā gūtās atziņas,

personiskos ieguvumus.
• 17.50 – 21:50 lidojums Roma – Rīga.

Atgriešanās mājās!

DIENA
6.02.
TREŠDIENA

DIENA
7.02.
CETURTDIENA

DIENA
8.02.
PIEKTDIENA


