
 

 

Erasmus projekta KA 2 ,,Everything can be recycled, except the Earth ‘’ ietvaros 

Tokātā Fatik Ilkokulu skolā Turcijā  tika  organizēts starpvalstu pedagogu sanāksme/ pieredzes 

apmaiņa,  kurā piedalījās divas Ādažu vidusskolas skolotājas  Ilona Svekre un Dace Berķe – 

Berga laika posmā no 2022. gada 23. aprīļa līdz 2022. gada 30. aprīlim. 

 

Komandējuma nozīmība un pielietošanas iespējas: 

    Komandējuma   laikā iepazinām Turcijas izglītības sistēmu. Pirmais posms – bērnudārzs un 

sagatavošana skolai– ir līdzvērtīgs tam, ko varam redzēt pie mums Latvijā. Pamatizglītība 

(lköretim) ir obligāta visiem bērniem vecumā no 6 līdz 14/15 gadiem, un valsts skolās Turcijā 

tā ir bez maksas. Šī izglītība ilgst astoņus gadus (no 1. līdz 8. klasei) Dažas skolas ir privātas, 

bet lielāko daļu skolu valstī finansē un pārvalda pati valsts. Skolēni mācās dzimto valodu, 

matemātiku, angļu valodu (dažreiz tiek mācīta cita svešvaloda vai pat divas), sociālās studijas 

(sākot ar 4. klasi - socioloģija, un no 8. klases - vēsture un pilsonība), dabas zinības, reliģiju (2 

stundas).  Sportu, mūziku, reliģiju, matemātiku, turku valodu, sociālās, dabas  zinības 

sākumskolā  māca klases audzinātājs. Vidusskola ilgst 4 gadus no 14 līdz 18 gadiem, ir skolas 

arī atsevišķi zēniem un meitenēm. Šajā laikā skolēni ir sagatavoti vai nu darbam, vai iestāšanai 

augstskolā. 



 
      Mācību gads Turcijā sākas nevis septembra sākumā, bet gan tā vidū. Dažreiz skolas 

skolēniem atver oktobra sākumā. Mācību gads ilgst līdz maijam-jūnija sākumam. Dažas 

atšķirības  ir iestādēm, kas atrodas laukos un pilsētās. Saistībā ar Covid-19 stundas ir 30 min  

garas. Skolēni iet uz skolu piecas dienas nedēļā, apmeklējot to divās maiņās.  Bērni skolās  neēd 

pusdienas. Izglītojamiem netiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi pēc stundām skolā, vecāki 

paši maksā par sporta, mūzikas, zīmēšanas nodarbībām. Skolas formas ir brīvprātīgas, pārsvarā 

tās skolēni nevalkā. 

     Papildus valsts skolām Turcijā ir arī specializētas skolas. Tur tiek apmācīti dabaszinātnēs un 

matemātikā apdāvināti bērni. Šādās skolās tiek nodrošināts diezgan augsts zināšanu apguves 

līmenis.  

 



 

     Viesojāmies arī pirmsskolas grupās, kurās  vērojām daudzveidīgus mācību materiālus 

matemātikā, valodā, kuri veidoti no otrreiz izmantojamiem pārstrādes materiāliem. Šeit guvām 

daudz ideju, kuras varam pielietot savā darbā. 

      Komandējumā apmeklējām vides izglītības centru TEMA Tokātā, kuru 1992. gadā dibināja 

turku uzņēmējs Hairettins Karača, kuram ir ANO Vides balva, un Nihat Gökyiğit. Tā uzdevums 

ir-  palielināt skolēnu informētību par vides aizsardzību un materiālu otrreizējo pārstrādi;  

padziļināt izpratni par dabas resursu nozīmi cilvēka dzīvē . Tema ir izstrādājusi metodiskos 

materiālus, projektus vairākām vecuma grupām - pirmssskolas, sākumskolas, pamatskolas, 

vidusskolas audzēkņi aktīvi iesaistās šajos projektos. TEMA ir vadošā NVO Turcijā ar vairāk 

nekā 451 000 brīvprātīgo biedru. TEMA ir viena no pirmās ANO Konvencijas par cīņu pret 

pārtuksnešošanos (UNCCD) Land for Life balvas ieguvējām. Šeit piedāvātos plakātus, 

projektus, animētos materiālus arī mēs varam izmantot savās stundās. 

 
      Atrodoties Fatik Ilkokulu skolā piedalījāmies vairākās radošās darbnīcās, kur tika 

pārstrādāts papīrs, no plastmasas 5 l pudelēm tika izveidoti puķu podi, rotāti ar trikotāžas 

atgriezumiem, stādīti augi.  Šajās nodarbībās piedalījās Zoom arī Ādažu vidussskolas 4. klases 

skolēni. Tokātas vēstures muzejā tika dāvināta T krekliem otra iespēja- tie tika apdrukāti ar 

koka zīmogiem un augu krāsu. 



 
Vērojām pirmsskolass vecuma grupas audzēkņu kosmonautu tērpu parādi, kuri tika gatavoti no 

otrreiz izmantojamiem materiāliem. Tokātas  vidusskolas televīzijas un radio centrā tika 

ierakstīta dziesma par mieru un tīru pasauli, kurā Zoom piedalījās arī Ādažu vidusskolas 4. 

klases skolēni. 



 
     Tikāmies ar Tokātas mēru, kurš pastāstīja par vides programmām pilsētā. Uzzinājām, ka tiks 

celta milzīga rūpnīca elektropreču pārstrādei par 25 miljoniem liru. 

 
     Komandējuma laikā uzzinājām par Turcijas vēsturi un kultūras tradīcijām. Apmeklējām 

Toskānas un Amasijas vēstures muzeju, Toskānas, Amasijas mošejas. Atrodoties šajā valstī, uz 

katra soļa jūtama reliģisko vērtību ietekme. Tas atspoguļojas gan apģērbā, gan savstarpējā 

attiecībās, kuras ir cieņpilnas, draudzīgas starp skolēniem pedagogiem, gan starp bērniem klasē. 

Komandējuma laikā vērojām Ramadana reliģiskās tradīcijas. 



 

 
 

     Jauniegūtās zināšanas, prasmes un idejas, palielināt skolēnu informētību par vides 

aizsardzību un materiālu otrreizējo pārstrādi ar dažādu metožu palīdzību. Iespēja uzlabot savu 

dzīvesveidu, pielietojot iegūtās zināšanas ikdienas dzīvē, radot kaut ko jaunu, nevis patērējot. 

     Starptautiskā pieredze veicina jaunu ideju rašanos, metožu un rīku pielietošanas iespējas 

esošā mācību procesu uzlabošanai. • Padziļināta izpratni par dabas resursu nozīmi cilvēka dzīvē 

un to  nodrošināšanu  ar dažādu aktivitāšu palīdzību. Iegūtas zināšanas par citām valstīm un 

kultūrām, attīstot sociālo un starpkultūru kompetenci. Lingvistisko (svešvalodu) prasmju 

pilnveidošana un uzlabošana. 

 

 Skolotāja Dace Berķe - Berga 

 

 

 

 

 

 

 

 


