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SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI 

ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts  

“Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolotāju 

profesionālo un svešvalodas kompetenču uzlabošana” 

Projekta Nr: 2020-1-LV01-KA101-077226 



Kursu organizācija un mērķi 

Kursu organizators: New Teaching Resources Ltd. m 

Norises periods: 24/07/2021 - 30/07/2021  

Norises vieta: Reikjāvika, ISLANDE 

 

Kursu mērķi:  

• Papildināt skolotāju prasmes organizējot  mācības ārpus telpām, 
iesaistot apkārtējās vides elementus mācību procesā.  

• Iepazīties ar  Islandes izglītības sistēmu.  

• Pilnveidot skolotāju zināšanas par aktīvu un saistošu mācīšanos, 
dažādu vecumu skolēniem. Vides aizsardzības tēmu iekļaušana 
starpdisciplinārajos projektos. 

• Nodrošināt kursu dalībnieku savstarpējo komunikāciju, pieredzes 
apmaiņu, kontaktu dibināšanu. 
 

 

 



Grupas sastāvs 
Internacionāla skolotāju grupa, dalībnieku skaits - 18 

Pārstāvētās valstis: 

• Latvija 

• Igaunija 

• Vācija 

• Čehijas rep. 

• Slovēnija 

• Polija 

• Spānija 

 



Zaļā enerģija 
• Islande ir nodrošināta ar zaļo enerģiju  100% apjomā. 

Apmeklējām Fridheimar Greenhouse siltumnīcu kompleksu 

• Tomātu audzēšanai izmanto geizera siltumu. 

•  Automātiska procesu vadība, 

•  Produkcijas realizāciju realizē lielveikalos, kā arī pārstrādā (gatavo 

džemus, mērces, alu, vīnu no tomātiem.) 

•  Piedāvājums tūristiem: ekskursijas, produkcijas veikaliņš, restorāns. 

 

https://www.fridheimar.is/fridheimar.is/is/vefverslun 

 

https://www.fridheimar.is/fridheimar.is/is/vefverslun


Geizeri 
Islande ir geizeru lielvalsts. 

Tie piesaista tūristus, tiek izmantoti 

apkurei, elektrības ražošanai, termālo 

baseinu ierīkošanai. 

https://youtu.be/MmRWJ7WrVWA 

 

https://youtu.be/MmRWJ7WrVWA


Blue Lagoon 

Pasaulē slavenākais termālais baseins Blue Lagoon ar 380C ūdens 

temperatūru un kobaltzilu krāsu. 



Ledāji 

Globālās sasilšanas sekas uzskatāmi redzējām ledāja 

pakājē. Katru gadu Islandes ledāju izmērs sarūk. 



Pārgājiens uz vulkāna krāteri 

• 2021. gada 19 martā notika vulkāna Fagradalsfjall 
izvirdums https://youtu.be/IoFtkzmzc98 

 

 

 

 

 

 

 

• Fiziski skarbs, bet skaists kāpiens, lai apskatītu 
Fagradalsfjall vulkāna krāteri. 

• Vulkāns atrodas ~40 km no Reikjāvikas, joprojām 
darbojas, redzams dūmu stabs debesīs. 

 

 

https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/fagradalsfjall
https://youtu.be/IoFtkzmzc98
https://youtu.be/IoFtkzmzc98


Starpdisciplinārā pieeja 

Bioloģija, ģeogrāfija, vēsture, lauksaimniecība ciešā saitē. 



Uzņēmējdarbība laukos 

• Apmeklējām govju fermu, kuras galā ierīkota pašražota 

saldējuma kafejnīca. 



Dabas daudzveidība un varenība 



Reikjāvika 

• Nelielā Islandes galvaspilsēta mums paliks atmiņā ar 

modernām celtnēm un pietāti pret vēsturi. 





Kursu noslēgums 

Ieguvām sertifikātu par līdzdalību 

kursos, jaunus draugus, un atmiņas 

par unikālo Islandi.  


