SADARBĪBA TURPINĀS VIRTUĀLAJĀ REALITĀTĒ
00 .gadā Ludzas

ovada u Glu okoje pašvaldī as realizēja
pir o kopīgo projektu Latviešu u
altkrievu folkloras tradī iju
vizualizā ija pārro ežu
ākslas tilta izveidē , šī projekta ietvaros
Glu okoje pilsētā tika atvērta Glu okoje ākslas skola, ostipri ājās
ieša sadar ī a starp Ludzas u Glu okoje ākslas skolā . Projekts
vei i āja piero ežas jau iešu izprat i par latviešu u
altkrievu
a io ālās kultūras kopī u u savda ī u, palīdzēja attīstīt radošo izdomu
u
āksli ie isko gau i, iz a tojot oder ās teh oloģijas. “avukārt projekts, kuru šo rīd īste o
Ludzas ovada pašvaldī a kopā ar Glu okoje, „Izglītī as apstākļu uzla oša a ākslas a toju a
sagla āša ai Latvijā u Baltkrievijā pārro ežu sadar ī as ietvaros je saīsi āti „Virtuālā realitāte
Nr.LLB-2-244 ir šīs sadar ī as turpi āju s.
Projekta ērķis ir vei i āt ākslas ārpusskolas izglītī u Latvijas u Baltkrievijas piero ežu zo ā,
rīkojot kopīgas aktivitātes sadar ī as stipri āša ai ākslas izglītī as jo ā. Šis projekts sasaista ākslu
u
oder ās teh oloģijas, a io ālās kultūras u
ākslas vērtī as skata itā di e sijā, piešķir ākot es
vīziju, et eaiz irst arī par tā vērtī ā , kuras ir atzi uši ūsu se či. Pagāt e, tagad e u ākot e:
senais, pastāvošais u
oder ais aurvij projekta īste oša as gaitu. Virtuālā realitāte – tas ozī ē, ka
sadar ī ai ro ežu av. Projekts pierāda to, ka izmantojot IT teh oloģijas ir iespēja s e tikai sazi āties,
et arī īste ot ā ī u pro esu, iegūt zi āša as virtuālo stu du laikā.

Projekta ietvaros tika:
izre o tētas Glu okoje ākslas skola,
izre o tēta Ludzas ākslas skola,
iegādātas ē eles u IT aprīkoju s, t.sk. i teraktīvā tāfele,

otika pedagogu ap ā ī as kā lietot jau ākās teh oloģijas tieši
pro esā.

ākslas izglītī as

Projekts turpi ās tiek izstrādāts Metodiskais ateriāls u izveidots kopīgs produkts - krāsoja ā
grā ata par divu Latgalē u Glu okoje pazīsta u āksli ieku: A.Kūkoja u J.Drozdoviča dzīves faktie .
No 0. līdz
. ove ri Ludzā otika Noslēgu a pasāku a aktivitātes, savukārt o .līdz
de e ri tiek plā ots Noslēgu a pasāku s Glu okoje.
“adar ī a turpi ās, jo ga
ākslas skolas pedagogie , ga jau iešie ir daudz kopīgu, radošu
ideju, kuras īste ot.
Ludzas ovada pašvaldī as Projektu vadītāja
Ilo a Mekša
Projektu „Izglītī as apstākļu uzla oša a Latvijas u Baltkrievijas piero ežas reģio os ākslas a toju a
ilgtspējai” LLB-2-244) fi a sē Eiropas kai iņattie ī u u part erī as i stru e ta Latvijas, Lietuvas u
Baltkrievijas pārro ežu sadar ī as progra
a.
Eiropas kai iņattie ī u u part erī as i stru e ta EKPI Latvijas, Lietuvas u Baltkrievijas pārro ežu sadar ī as
progra
a ir Baltijas jūras reģio a INTERREG IIIB Kai iņattie ī u progra
as IIIA Die vidu prioritātes
turpi āju s
7..gada . Vispārējais Progra
as stratēģiskais ērķis ir vei i āt Latvijas, Lietuvas u

Baltkrievijas ro ežu reģio u teritoriālo kohēziju, odroši āt augsta lī eņa vides aizsardzī u u eko o isko u
so iālo la klājī u, kā arī vei i āt starpkultūru dialogu u kultūras daudzveidī u.
Progra
a aptver Latgales reģio u Latvijā, Paņevežas, Ute as, Viļņas, Alitas u Kauņas apga alus Lietuvā, kā arī
Vite skas, Mogiļevas, Mi skas u Grodņas apga alus Baltkrievijā. Kā Progra
as Kopīgā vadī as iestāde
darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu i istrija. Progra
as ofi iālā i ter eta viet e ir www.enpi-cbc.eu.
Eiropas Savie ī u veido 8 dalī valstis, kas olē ušas pakāpe iski apvie ot savu ko pete i, resursus u
likteņus. Pie des it gadus ilgā paplaši āša ās perioda laikā tās ir kopīgie spēkie izveidojušas sta ilitātes,
de okrātijas u ilgtspējīgas attīstī as zo u, vie laikus sagla ājot kultūru daudzveidī u, tolera i u perso iskās
rīvī as. Eiropas Savie ī a la prāt dalās savos sas iegu os u vērtī ās ar valstī u ilvēkie aiz ES ro ežā .

