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CLOT JAUNUMI 
Mūsu ceturtā partneru tikšanās Norvēģijā 

 

Mūsu tikšanos mēs sākām ar Kvernaland bērnudārza apmeklējumu, kurā tikām 

iepazīstināti ar norvēģu pedagoģiju. Tam sekoja ekskursija pa bērnudārzu, tikšanās ar 

darbiniekiem un bērniem.   Mums bija divas darba sesijas, kurām sekoja brauciens uz Dalsnuten, 

kalnu ārpus Sandnes.  

Nākamajā dienā mēs tikāmies ar Oerjan Daltveit, Time pašvaldības izglītības pārvaldes 

vadītāju. Mēs tikāmies arī ar Elin Wetaas De Jara, Time pašvaldības komunkāciju vadītāju. 

Mums bija veiksmīga darba sesija pirms Haugland saimniecības bērnudārza apmeklējuma. Tāpat 

mums bija arī tā laime noklausīties ērģeļu koncertu Ogna baznīcā.  

Vakarā mums bija tikšanās ar Time pašvaldības priekšsēdētāju, kā arī ar Knut Mauland, 

Time pašvaldības politiķi, Grethe Thu Skadberg, Time pašvaldības bērnudārzu vadītāju, Oerjan 

Daltveit un Elin Wetaas De Jara.  
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Piektdienā mēs apmeklējām Vitenfabrikke. Šeit mēs piedalījāmies astronomijas mācību 

sesijā bērniem planetārijā, kā arī apmeklējām nodarbību 2-3 gadus veciem bērniem ar 

matemātikas tematiku. Tāpat mēs apmeklējām arī Stavanger Museum – rotaļlietu muzeju. 

Pēdējā dienā mums bija ekskursija pa tuvāko apkārtni un kalniem gida pavadībā. 

 

 

Pirmā darba sesija 

1. Dāvanu pasniegšana. 

Dāvanas tika pasniegtas rīkotājvalstij – Norvēģijai. 

2. Darbīgo rociņu konkurss. Mēs novadījām prezentāciju par savu darbu konkursa ietvaros. Mēs 

visi saņēmām grāmatu ar fotogrāfijām un aprakstiem par visu, ko bijām paveikuši.  

Otrā darba sesija 

Vecāku nedēļas nogales plānošana ar tēmu “rotaļlietu ietekme uz akadēmisko un profesionālo 

karjeru”.  

- Katra valsts šo uzdevumu atrisinājā citādi:  

Norvēģija- vēlas izveidot projektu, kura ietvaros mēs vecākus apmeklētu viņu darba vietās un 

pēcāk bērnudārzā ierīkotu spēļu zonas, kas saistītas ar konkrēto darba vietu. Par otru variantu 

kalpo ideja uzaicināt vecākus, dažādu profesiju pārstāvjus, apmeklēt bērnudārzu. 

Latvija- vēlas strādāt grupās, kurās vecāki prezentē savu darbu, apmeklēt vecākus viņu darba 

vietās un izveidot prezentāciju vai izstādi. 
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Turcija- vēlas organizēt vecāku nedēļas nogali, apmeklēt vecākus viņu darba vietās, bet vecāki 

savu darbu prezentē bērnudārzā. 

Bulgārija- tikšanās laikā neguva pārliecību par to, kā šo uzdevumu atrisināt. 

Slovēnija – vēlas apmeklēt vecākus darba vietās un izveidot īpašas spēļu zonas. 

Horvātija- vēlas, lai vecāki rasturo, kā viņu bērni spēlējas, novēro un diskutē par to, kādā veidā 

tas atstāj iespaidu uz akadēmisko un profesionālo karjeru.  

 

 

Multikulturālais muzejs 

 

Tiks izrādīts maijā Turcijā. Katrai valstij ir jāatved vismaz 3 rotaļlietas un to īss apraksts 
dzimtajā un angļu valodā. Šīs rotaļlietas būs sekojošas:  

- Tradicionālas rotaļlietas 

- Rotaļlietas, kas izgatavotas “Darbīgo rociņu darbnīcā” 

o Mūzikas instruments 

o Lelle 

Rotaļlietām ir jāatbilst 3 kritērijiem: 

- Koordinācija 

- Radošums 

- Emcionālās un sociālās prasmes 
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Mediju īsceļi: 

http://www.time.kommune.no/unikt-eu-prosjekt-besoker-time.aspx 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Svarīgie datumi:  

 

Latvija 9.-13.decembris, 2014 

Slovēnija 18.-22.marts, 2015 

Turcija 18.-22.maijs, 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bulgarian partners made a Clot toy. It was made based on one child's drawing (one of 

suggestions for logo) and on the meeting in Varaždin, it was given to Croatian partners. 

Here it will “join” project activities and it will note all impressions from Dječji svijet. In 

Bulgaria, it will be given to hosts. During two years, Clot will go through all partner 

countries. Its impressions will be published by Bulgarian partners after end of this 

project. 

 

http://www.time.kommune.no/unikt-eu-prosjekt-besoker-time.aspx

