Pavasari sastapt ātrāk...
Pavasari sastapt ātrāk šogad izdevās Viesītes vidusskolas skolēniem Sanijai Betkerei, Paulai
Eglītei, Alisei Maisakai un Aleksandram Koļesņikam. Viņi no 13. līdz 18. martam piedalījās ES Erasmus+
programmas projekta “WORDS UNITE US” starptautiskajās skolēnu mācībās Bulgārijā. Lai arī pirmajā
mācību dienā Bulgārijā ziema vēl negribēja atkāpties, tomēr bulgāru, rumāņu, grieķu, lietuviešu un
latviešu bērnu satikšanās prieks visus tik ļoti sasildīja, ka pavasaris iestājās arī dabā.
Pēdējā šī projekta tikšanās vieta bija Veliko Tarnovo – senā Bulgārijas impērijas galvaspilsēta,
kurā saglabājusies vēsturiskā arhitektūra, bet tagad tā ir nozīmīgs administratīvais, ekonomiskais un
izglītības centrs. Mūs uzņēma bērnudārzā “Saulīte”, kura kolektīvs lepojas, ka kopā ar skolēniem
piedalās projektā.
Skolēni visu brīvdienu nedēļu piedalījās dažādās aktivitātēs:
• rādīja dalībvalstu teiku vai pasaku iestudējumus,
• dziedāja dziesmas gan dalībvalstu valodās, gan angliski,
• iepazinās ar dalībvalstu valodu caur vārdiem un dzejoļiem,
• vizualizēja spilgtākos projektā gūtos iespaidus,
• kopīgi darbojās rotaļās un spēlēs (spēlē par ES mūsu meitenes Alise un Paula ieguva godalgotas
vietas),
• iepazina Veliko Tarnovas arhitektūru un vēsturi, izstaigājot vecpilsētas ieliņas un apmeklējot
muzejus,
• apmeklēja Arbanassi ciematu, kas slavens ar 17. un 18. gs. vēsturiskajiem pieminekļiem,
• atsauca atmiņās tikšanās reizes Grieķijā, Rumānijā, Lietuvā un Latvijā,
• iepazinās ar projekta gala produkta versiju: e- grāmatu par visām projekta dalībvalstīm, to
kultūru, tradīcijām un vēturi.
• baudīja pilsētas domes piedāvāto muzikālo gaismas šovu.
Brīvais laiks pagāja, iepazīstoties un veidojot draudzīgus kontaktus ar citu valstu skolēniem.
Lūk, dažas mūsu skolēnu atziņas par projektu:
• Man patika iepazīties ar citu valstu skolēniem, ar viņiem sarunāties un uzzināt daudz jauna. Tādā
veidā es papildināju arī angļu valodas prasmes (Aleksandrs)
• Iepazīstot citu valstu kultūru, tradīcijas, paradumus, valodu, spēles un rotaļas, es jautri, pamācoši
un atraktīvi pavadīju laiku (Alise)
• Šis projekts man bija liels piedzīvojums, kurā es varēju iepazīt citu valstu bērnus, viņu tradīcijas
un kultūru. Tas deva iespēju labāk izprast arī pašai sevi, jo vajadzēja uzstāties, parādīt savu valsti no
labās puses un rast atrisinājumu dažādās situācijās (Sanija)
• Projekts man likās interesants un aizraujošs. Tas deva iespēju kontaktēties ar citu dalībvalstu
skolēniem angļu valodā un tā papildināt angļu valodas zināšanas. Esmu priecīga, ka varēju
piedalīties šajā mācību braucienā. Ceru, ka būs iespēja piedalīties vēl citos projektos.(Paula)
ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts “WORDS UNITE US”
ir iegājis noslēguma etapā. Vēl ir daudz darāmā, bet jau tagad ir skaidrs, ka skolēnu ieguvums,
piedaloties šajā projektā, ir bijis ļoti liels. Katra jauna tikšanās, iepazīšanās ir salīdzināma ar pavasari, kas
vienmēr rada prieku un iedvesmo jauniem darbiem un piedzīvojumiem.

