
Eiropas Savienības  
oficiālie bezmaksas 
 mācību materiāli



Klases nodarbība  
Eiropas Savienības mājā 
(attālināti vai klātienē, 60 minūtes)

 “Eiropas ABC”

 “Eiropas pētnieks”

Klases nodarbības 2021. gadā notiek attālināti, tajās saistošā, aktīvā 
un vecumposmam atbilstošā veidā skolēni iepazīst Eiropas Savienību. 
Pirms nodarbības skolēni saņem arī mācību materiālus, kas tiek izmantoti 
nodarbībā. Saruna mijas ar spēlēm, izziņas un jaunatklājēja prieku.

Aicinām ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlamā nodarbības laika pieteikt 
nodarbību savai klasei: 

  +371 67085445

  esmaja@esmaja.lv

1.-3. 
klase

4.-6. 
klase



Eiropas Savienības 
Publikāciju birojs 

 
Materiāli, kas domāti visjaunākajiem ES pilsoņiem. Tajos bērnus vienkāršā 
veidā iepazīstina ar Eiropas vērtībām un “krāsām”.

Šeit jebkurš var pasūtīt 1 bezmaksas kopiju jebkuram materiālam, taču, 
ja ir interese iegūt kāda materiāla vairākas kopijas, sazinieties ar EIROPE 
DIRECT Vidzeme, kas palīdzēs jums tās iegūt (EUROPE DIRECT centriem 
ir pieeja lielākam bezmaksas kopiju skaitam).

1.-3. 
klase

VITAMĪNS ES

 
 
Zinātkāri un izpratni veicinoši mācību un vizuālie materiāli, kurus izmantot, lai 
mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā stāstītu par Eiropas Savienību, 
tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību.

1.-6. 
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https://op.europa.eu/lv/web/general-publications/kids-corner
https://op.europa.eu/lv/web/general-publications/kids-corner
https://esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/aktualitates


Mācību stūrītis dažādiem 
vecumiem 

 
  Spēles

Ir tik daudz interesantu lietu, ko uzzināt par Eiropas Savienību! Pavadiet laiku 
interesanti, spēlējot spēles un atbildot uz viktorīnu jautājumiem! Spēles ir 
piemērotas dažādām vecuma grupām un dažādiem zināšanu līmeņiem, 
turklāt katru spēli var spēlēt gan mājās, gan skolā nodarbības laikā.

  Mācību materiāli

Šajā lapā atrodama informācija par to, ko dara Eiropas Savienība, par tās 
pirmsākumiem un darbību. Turklāt daudz ierosmes avotu atradīs arī tie, kuri 
vēlas apspriest Eiropas Savienības politiku sīkāk. 

Aprites ekonomikas spēle 
“RITenis”
 

 
 
 
 
Spēle “RITenis” mudina domāt un dzīvot videi draudzīgāk; izprast to, kas 
notiek pasaulē un kā ikviens var šos procesus ietekmēt; mācīties lietas 
izmantot atkārtoti, remontēt, atjaunot, pārstrādāt, lai tās kalpotu ilgāk, 
tādējādi taupot dabas resursus. 
Šī spēle maina spēlētāja skatu uz daudzām lietām, iepazīstinot ar aprites 
ekonomiku un mudinot kļūt par Aprites guru, nevis PĀRTĒReni.
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visiem

https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_lv
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_lv
https://europa.eu/learning-corner/play-games_lv
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_lv
http://rit.esmaja.lv/
http://rit.esmaja.lv/
https://europa.eu/learning-corner/play-games_lv
https://europa.eu/learning-corner/play-games_lv


Kļūstiet par Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolu!

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ir Eiropas Savienības (ES) mēroga 
programma. To, sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs 
Latvijā, nodrošinot ES tēmu klātbūtni formālajā un neformālajā izglītībā. 
Programma norit mācību gada garumā, un šis ir jau sestais EP Vēstnieku 
skolas darbības gads. Piesaki savu skolu 2021./2022.m.g.! 

Skolām, kuras iesaistīsies projektā būs pieejams šāds atbalsts:
• Skolotājiem tiek piedāvāts metodiskais atbalsts, mācību materiāli un izglītojoši 
semināri Latvijā un Briselē profesionālās kvalifikācijas celšanai un sadarbībai ar 
kolēģiem visā Eiropas Savienībā.

• Vidusskolēniem šī ir izcila iespēja gūt noderīgas zināšanas par Eiropas 
Savienību, pieredzi sadarbībā ar starptautisku institūciju un īstenot pilsonisko 
līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos.

• Aktīvākajām EP Vēstnieku skolām būs iespēja piedalīties EUROSCOLA 
pasākumā Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā.

• Mācību materiāls par ES 5 moduļos (vēstures, ekonomikas, politikas u.c. 
aspektos) ar uzdevumiem un aktivitātēm par ES. Mācību materiāls ir integrējams 
dažādos mācību priekšmetos.

• Aktivitātes skolās, t.sk., atbalsts praktisku iesaistes mehānismu īstenošanai 
skolās ES tēmas ietvaros (Eiropas dienas organizēšana u.c.).

Piesaki savu skolu:

  EPriga@europarl.europa.eu

9.-12. 
klase

https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/piesakies-eiropas-parlamenta-v-stnieku-skolu-programm-.html
https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku/piesakies-eiropas-parlamenta-v-stnieku-skolu-programm-.html


Sazinies ar mums:
 @EUROPEDIRECTVidzeme

 eiropassavieniba@vidzeme.lv

 vidzeme.lv/lv/europe_direct_vidzeme

 +371 26 099 521
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