Viesītes vidusskolā mācās skolēni no Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas
Septembra mēnesis skolā bija ne tikai pirmais mācību gada sākums, bet gan nozīmīgs ar aktivitātēm
projektā. ES Erasmus+ programmas stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta “WORDS
UNITE US” Nr.2015-1-RO01-KA219-015167_7 ietvaros Viesītes vidusskolā no 2016.gada 18.23.septembrim starptautiskajās skolēnu mācībās piedalījās partnervalstu - Lietuvas, Rumānijas un
Grieķijas skolu 23 jaunieši un 7 pedagogi. Mācību sesijas jau ir notikušas Rumānijā, Grieķijā un
Lietuvā. Šis krāsainais un ziediem bagātais rudens laiks bija plānotās mācības Latvijā. Sagatavošanas
darbus skolā sākām jau augustā, lai nodrošinātu saturisku un interesantu darbu skolēniem, kā arī
sasniegtu plānotos projekta rezultātus. Galvenais vadmotīvs un tēma bija valodas, to dažādība.
Pateicoties skolotāju, skolēnu un viņu vecāku atsaucībai, spējām nodrošināt kvalitatīvas skolēnu
mācības, izmitināšanu ģimenēs un citus kopīgus pasākumus. Piecas pilnas dienas skolēni strādāja,
veicot vairākus uzdevumus – veidoja starptautisku tematisku vārdnīcu, pētīja tautas tērpus, nacionālos
simbolus, zīmes, dejas, dziesmas, gatavoja prezentācijas par noteiktām tēmām, deva savu novērtējumu
par organizētajām aktivitātēm. Apmācību sesijas aktivitātes notika vairākās vietās – Viesītes
vidusskolā, Viesītes kultūras pilī, Jēkabpilī, Rīgā.
No mūsu skolas aktīvi iesaistījās skolēni, kuri piedalījās mācību sesijās citās valstīs, viņu vecāki
uzņēma skolēnus pie sevis un rūpējās par mūsu ciemiņiem. Par partnervalstu skolu dalībnieku drošību,
aktivitātēm, izpētes braucieniem un nodarbību grafiku atbildīgās bija skolotājas S. Ratiņa un L.
Blumbeka. Apmācību sesijas laikā katrā dienā bija sava kulminācija, savukārt visas nedēļas
kulminācijas punkts bija piektdien, kad notika koncerts. Tajā mēs demonstrējām savas kultūras
tradīcijas tautas mākslas jomā, baudījām skolēnu no Grieķijas, Lietuvas un Rumānijas sagatavotos
mājas darbus – dziesmas, dejas, iepazinām viņu tautastērpus. Tā kā mūsu nodarbību pamattēmas bija
valoda un kultūra, tad izzinot valodas un savstarpēji sadarbojoties savās grupās, bērni visas nedēļas
laikā veidoja, papildināja un apkopoja vārdnīcu visās partnervalstu valodās. Vārdnīcā ietilpa katras
dienas tēmas jaunatklātie iespaidi vārdos un frāzēs. Mājas darba demonstrēšanā katras valsts
pārstāvjiem bija jāpastāsta sava novada pasaka un jāsagatavo tautastērpu demonstrējumi. Īpašu
uzmanību skolēnu vidū ieguva tautas tērpu dažādība.
Mācību izpētes aktivitāšu ietvaros tika iepazīta Viesītes vidusskola un tās apkārtne. Ar mūsu skolēnu
un skolotāju atbalstu partnerskolu bērni piedalījās kopīga ziedu paklāja veidošanā, kas veicināja
savstarpēju iepazīšanos un darbu komandā. Uzdevums bija projekta nosaukuma „Words Unite Us”
izveidošana. Izspēlējot foto fragmentu orientēšanās spēli, tika iepazīta pilsētas vide. Atraktīvi un
bērniem pieejamā stilā tika iepazīts Viesītes muzejs “Sēlija” un Kultūras pils ar telpām, zālēm un
jauniešu centrs. Komandas veidošanas nolūkos kopā ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem atpūtas
bāzē „Pērlīte” tika organizēta pēcpusdiena – pikniks, kur mijoties sportiskām un izzinošām
aktivitātēm, notika sazināšanās un pieredzes apmaiņa starp pasākuma dalībniekiem. Mācību izpētes

braucienos dalībnieki apmeklēja arī Jēkabpils vēsturisko centru un Krustpils pili, kur piedalījās ziepju
veidošanas darbnīcā. Valodas bagātības, kultūras un vēstures aspektus apskatot, tika organizēts izpētes
brauciens uz Rīgu, kur apmācību dalībnieki apmeklēja Nacionālo bibliotēku, Nacionālo Operas un
Baleta teātri, savukārt Vecrīgas burvību un senatnes gaisotni apmācību dalībnieki iepazina spēles
veidā. Latviešu nacionālo virtuvi skolēni iepazina atpūtas vietā “Lido”. Kultūras kontekstā ļoti jauki
izvērsās kopmēģinājumi un noslēguma koncerts sadarbībā ar interešu izglītības kolektīviem un
pasniedzējiem. Liels paldies skolotājiem M.Kivleniecei,A. Kivleniekiem, Z. Pomjalovai, V.Tutānei,L.
Levinskai un L. Liepiņai par atbalstu radošo aktivitāšu organizēšanā. Praktisko jautājumu risināšanā
atbalstu sniedza J.Grunte, V.Safanova un S.Milakne. Patiesībā palīdzību sniedza visi, kam vien tika
palūgts. Paldies 12.klases jauniešiem par atsaucību un brīvo komunikāciju nodarbību laikā.
Īpaši lielu atbildību uzņēmās mūsu skolēnu vecāki, kuri uz vienu nedēļu kļuva par viesģimeni
rumāņu, lietuviešu un grieķu bērniem. Liels paldies par papildus pienākumu veikšanu. Cerams, ka
bērni un vecāki ir ieguvuši jaunus draugus un arī jaunu pieredzi. Liels paldies V.Rozes,
M.K.Kāršenieces, K.Moļa, R.Kravčenko, S.Banderes Neilanes, A.Kovrigo, S.Betkeres, P.Eglītes, K.
Bruzguļa, A.Narkevičinas, K.Narkevičinas, L.Lukstenieces, D.R.Dambrānes, A.E.Skvarnavičas,
I.Aldiņas vecākiem. Jūsu sirsnība, viesmīlība un atvērtība, atvadoties no viesiem, lika acīs sariesties ne
vienai vien asarai gan viesiem, gan jums pašiem. Kad skolotāja no Grieķijas jautāja saviem skolēniem,
kādēļ viņi nezvana vecākiem, tie atbildēja: “Mums bija interesanti, tādēļ aizmirsu par mājām”. Paldies
jums, vecāki!
Dalībniekiem ļoti patika organizētais nodarbību laiks, praktiskās aktivitātes un mācību izpētes
braucieni, jo īpaši uz Rīgu. Bērnu iespaidi un pārdomas par Latvijā pavadīto laiku: “Esmu laimīgs, jo
iemācījos dziesmu.”, “Jūtos ļoti laimīga par to, ka izvēlējos doties uz Latviju. Te esmu pavadījusi laiku
brīnišķīgi, te viss ir lieliski.” Atzinīgus vārdus teica arī skolotājas no Grieķijas Vasiliki Tsianika un
Maria Iatraki, kuras uzsvēra, ka Viesītes pilsēta ir klusa un maza, bet ļoti skaista, tīra un zaļa, cilvēki te
ir atsaucīgi ar pozitīvu saskarsmes akcentu, projekta mācību sesijas laiks bija radošs, labi saplānots un
ļoti interesants. Rumāņu skolotāji Iordache Vasile un Dinca Octavian-George atzina, ka ir guvuši
daudz jaunu iespaidu par Latviju. Lietuvas skolotājas Jūrate Pauryte, Linda Žliobaite un Neringa
Epštein atzīmēja, ka viņas priecēja mūsu jautrās dejas un uzsvēra izglītības procesa kvalitatīvo
organizāciju skolā un pilsētas sakoptību.
Materiālu sagatavoja skolotāja S.Ratiņa

