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LP piemēra apraksts/ vizītkarte  

Pedagogs (vārds, uzvārds) 
 

Nellija Žogota 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 
(ja piemērojams) 

 

Klase/klašu grupa  
(ja piemērojams) 

3.-12. klase 

Mācību priekšmets  
(ja piemērojams) 

Angļu valoda 

Izglītības iestāde Nautrēnu vidusskola 
Novads Rēzeknes 
Kontaktinform ācija  
(e-pasts, tālrunis) 

nellija.zogota@saskarsme.lv, mob. t. 26398220 

Labās prakses piemērs Tūrisma ceļvedis angļu valodā ”Iel ūdz Nautrēnu vidusskola’’. 
 

LP piemēra mērķis/uzdevumi Darba mērķis- izveidot mācību iestādes vizītkarti un apkopot informāciju par Nautrēnu vidusskolu ceļvedim 
angļu valodā ciemiņu un interesentu zināšanai. 
Darba uzdevumi- savākt un strukturēt faktus angļu valodā skolas un tās apkārtnes vizītkartes izveidošanai, 
savākto informāciju un foto materiālus iekļaut kopējā tematikā un formātā, lai izveidotu vizītkarti- bukletu, 
materiālus noformēt, rediģēt, un bukletu prezentēt skolā. 

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 
raksturojums (ja piemērojams) 

Tūrisma ceļveža tapšanā piedalījās skolas gidu komanda, kas skolā pastāv kopš 2006./07. mācību gada. Gidu 
komandā ietilpst 4 - 5 skolēni no 11. un 12. klasēm, kas ir motivēti angļu valodā un kuri darbojas kā skolas 
gidi, izstrādā savus maršrutus, veido foto, video materiālus un iepazīstina skolas ciemiņus ( arī ārzemju) ar 
skolu, tās telpām, vidi, sasniegumiem un skolas apkārtnes interesantākajām vietām. Katru gadu gidu komanda 
tiek atjaunota ar jauniem biedriem. 

Struktur ēts LP piemēra apraksts Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un izveidotu skolas tūrisma ceļvedi, kopā ar gidu komandu tika apspriests 
maršruts, tā pieturas punkti, un tika izveidoti atbilstoši teksti, kas ieinteresētu ciemiņus par skolu. Tad 
tekstiem tika pievienotas skolas kabinetu, skolas ārpusstundu kolektīvu, kā arī interesantu vietu fotogrāfijas 
ārpus skolas. Tās tika ietvertas divos formātos- Microsoft Word un Power Point. Ceļveža sākumā ir darba 
autores angļu valodas skolotājas priekšvārds, kur aprakstīti darba uzdevumi un vadlīnijas.  
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Ceļvedis sastāv no ievaddaļas par skolu( fact file), kam seko galvenā daļa- skolas apskates maršruti.  
Darba 2. daļā ir neliels ieskats skolas apkārtnes( Rogovkas) objektos. 

Instrumentārijs 
 

Izmantotās darba metodes, veidojot ceļvedi: individuāli grupālā darba organizācija, aptaujas, faktu 
pārbaude, izpēte, informācijas sniegšana un apmaiņa, sadarbība ar skolas vadību un ārpusstundu pulciņu 
vadītājiem, informācijas strukturēšana, vispārināšana, prezentācija, praktiskas nodarbības klasē un brīvā 
dabā. Tika apmeklēts skolas arhīvs un muzejs faktu vākšanai un pārbaudei.  

Apliecinošie dati, fakti un piemēri 
 (ja piemērojams) 

Tūrisma ceļveža izveidošanas apliecinoši dati : skolēnu aptaujas ārpusstundu nodarbībās, muzeja un 
skolas arhīva apmeklējumi, skolēnu un skolotājas pieraksti maršrutu izveidei, fotogrāfijas, skolēnu darbība, 
prezentējot bukleta maršrutus, kā arī gidu komandas sanāksmju protokoli un pienākumu sadale. 

Sasniegtais rezultāts 
 

Darba mērķis ir sasniegts, jo izveidotais tūrisma ceļvedis aptver visas skolas darbības sfēras, parāda 
Nautrēnu vidusskolas specifiku, sasniegumus un attīstības dinamiku pēdējo gadu laikā. Skolēni (gidu 
komanda) ir parādījuši angļu valodas kompetenci, un tā viņiem ir iespēja lietot angļu valodu, iepazīstinot 
ārzemju ciemiņus ar savu skolu. Izveidotais darbs ir ieguvums gan skolēniem, gan skolotājiem skolas vārda 
popularizēšanai ārpus tās.  
Svarīgi gidu komandas turpmākajai darbībai ir tas, ka tūrisma ceļveža fakti jāmaina ik pēc zināma laika, tos 
aktualizējot un precizējot. 
  

Sadarbība  Vistiešākā sadarbība ar skolas gidu komandu, skolas vadību, skolas novadpētniecības muzeja vadītāju, skolas 
ārpusstundu pulciņu vadītājiem. 

LP piemēra izmantošanas iespējas Tūrisma ceļvedi var izmantot jebkurš interesents, kam interesē skolas vizītkarte un sasniegumi, mācību 
priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji audzināšanas stundās, utt.  

Cita būtiska informācija  Tūrisma ceļvedis izveidots 2008./09. mācību gadā, un daži fakti tajā šogad maināmi. 
Datums 20. 03. 2012. 

 

 


