
 
 
 

eTwinning projekts 
 “Cooking Detectives: in search of your 
Granny’s kitchen Cultural Heritage!” 

 

 
Katras tautas kulinārajam mantojumam ir bijusi būtiska loma Eiropas kultūras 

mantojuma veidošanā, tāpēc Eiropas gastronomijas kultūras mantojuma 

saglabāšana nav tikai gastronomiskās vērtības jautājums.  Ēdiens ir kultūras 

būtiskā sastāvdaļa. Tas veidojas atkarībā no teritorijas, tradīcijām, vēstures, 

tradicionālām zināšanām un metodēm. 

Projekta “Cooking Detectives: in search of your Granny’s kitchen Cultural 

Heritage!” (“Kulinārijas detektīvi: meklējot savas vecmāmiņas virtuves 

kulturālo mantojumu!”) galvenais mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādu 

valstu ēdieniem un tradicionālo ēdienu kultūru. Tādā veidā viņi labāk iepazinās 

ar savu gastronomisko kultūru un atklāja partneru valstu kultūru. Projekta 

dalībnieki uzzināja par to, kas ir UNESCO un nemateriālais kultūras 

mantojums. Sadarbībā ar itāļu skolēniem viņi veidoja kopīgus produktus, 



apmainījās ar informāciju par sevi, savu skolu un valsti multimediju formātā, 

prezentēja savas valsts tradīcijas, ēdienu receptes, dalījās ar apsveikumiem, 

apsprieda un salīdzināja informāciju, veidoja projekta logo, spēlēja Kahoot 

viktorīnas. Tad strādājot starptautiskajās grupās, skolēni tika aicināti veikt 

pētījumu par tradicionālo latviešu un itāļu produktu migrāciju. 

Šo kopīgo darbu rezultātā kā projekta gala produkts tika izveidota latviešu-itāļu 

nacionālo ēdienu pavārgrāmata, iepazīstinot projekta partnerus ar 

reprezentatīvāko viena otras gastronomijas kultūras mantojumu.  

No 13. maija līdz 17. maijam Daugavpils Saskaņas pamatskolā noritēja Itāļu 

nedēļa projekta “Cooking Detectives”ietvaros. Piedaloties itāļu nedēļas 

aktivitātēs, skolēni padziļināja zināšanas par savas un itāļu tautu kultūru, 

tradīcijām un kulināro mantojumu. Viņi attīstīja savas angļu valodas rakstīšanas 

un runāšanas prasmes, kā arī prasmes strādāt komandā un radošās spējas. 5.a 

klase veidoja interaktīvo  Kahoot viktorīnu “Vai tu pazīsti Itāliju?” un 

prezentēja to citām klasēm.  8.a un 8.b klases veica pētījumu  “Ēdienu izcelsme 

un migrācija”. Tika izveidota zīmējumu izstāde “Kultūras pica” ar 7.-8. klašu 

darbiem.  

Nedēļa noslēdzās ar kulinārijas meistarklasi “Mana mīļākā itāļu virtuves 

recepte”, cepot picas un gatavojot itāļu salātus un sviestmaizes ar garšvielām, 

ko atsūtīja itāļu partneri. 

Projektā tika izmantoti dažādi droši un skolēniem pazīstami IKT rīki: Issuu, 

VoiceThread, Thinglink, Kahoot, Padlet, Mentimeter, Tricider, AnswerGarden, 

StoryJumper u.c. Skolā ir vecāku atļaujas skolēnu fotogrāfiju izmantošanai. 

Skolēni tika pamudināti izteikt komentārus un savstarpēji sadarboties ar 

pārējiem skolēniem forumā, rakstot vēstules dalībnieku profilā, daloties ar 

informāciju un spēlējot spēlēs videokonferenču laikā, tādējādi uzlabojot savas 

IKT un angļu valodas prasmes. Projekts arī uzlaboja skolēnu radošumu, kritisku 

domāšanu, iemaņas strādāt komandā un sadarboties, veicināja kultūras izpratni, 

attīstīja toleranci un cieņu. 



Projektā piedalījās 8.a un 8.b klašu skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju 
Natāliju Karpenko. 

 
Skolas dalībnieki: 
 
Daugavpils Saskaņas pamatskola (Latvija)         http://www.saskanas.lv 
 
I.C. San Giorgio di Mantova (Itālija)              http://www.icsangiorgio.gov.it 
 
 
Projekta Twinspace vide: 
 
https://twinspace.etwinning.net/79310/home 
 
 

 


