Jauniešu apmaiņas projekts ‘’SADEEY 2014 " Antālijā, Turcijā.

Ādažu vidusskolas 5 jaunieši no 11.10.14.-18.10.14. piedalījās starptautiskajā
projektā ”SADEEY”, Turcijā, Antālijā. Projekts tika organizēts Erasmus +
programmas ietvaros. Projekta pilnais nosaukums ir ‘’SIMILARITIES and
DIFFERENCES in EDUCATION OF EOROPEAN YOUTH.”
Projektā piedalījās 5 dalībvalstis no Turcijas, Portugāles, Čehijas, Lielbritānijas un
Latvijas, kuras pārstāvēja pieci jaunieši un grupu līderi. Mūsu valsti un skolu
pārstāvēja skolēni: Anete Laubenbaha, Artūrs Bumbieris, Aleksandrs Marks Krusts,
Kristaps Mitkevičs, Miks Pureniņš un grupas vadītāja Dace Skuja.
Projekta laikā dalībnieki piedalījās vairākos semināros par jauniešiem nozīmīgām
tēmām, kā: ’’Jauniešu darba tirgus”, ” Eiropas Savienības pilsonība”, ’’Starpkultūru
izglītība”, kuros apmainījās ar viedokļiem, diskutēja, veidoja kopīgu prezentāciju
par tēmām. Jāpiemin, ka darba valoda nometnē bija angļu valoda.
Projektā laikā dalībniekiem bija iespēja un gods apmeklēt Antālijas mēru. Vizītes
laikā Aleksandrs Krusts uzdeva jautājumus Antālijas mēram. Tika nooraganizēta
tikšanās ar Antālijas universitātes studentiem, kuri studē pedagoģiju. Dalībnieki

varēja uzdot turku jauniešiem dažādus jautājumus par izglītības iespējām Turcijā.
Grupu līderi sniedza nelielu ieskatu par izglītības sistēmu viņu valstīs. Projekta
dalībniekiem bija iepēja viesoties Antālijas radio un televīzijas centrā, kur viens
pārstāvis no katras valsts piedalījās ierakstā. Aleksandrs Krusts pārstāvēja Latviju
radio ierakstā par tēmu - izglītība. Aleksandram vajadzēja atbildēt uz trim
jautājumiem par izglītības sistēmu Latvijā.
Nometnes laikā jaunieši ne tikai uzzināja par kopīgo un atšķirīgo izglītībā, bet arī
kopīgi pavadīja brīvo laiku, spēlējot sporta spēles, piedaloties Nacionālo ēdienu
dienā, prezentējot savu valsti, dodoties kopīgā pārgājienā, mācot dejas un
dziesmas.
Projekta veiksmīgu gaitu palīdzēja nodrošināt bijusī Eiropas kluba dalībniece Anete
Savicka. Pateicoties Anetes sagatavotajiem dokumentiem, dalība projektā tika
piedāvāta mūsu skolas Eiropas kluba biedriem. Paldies Eiropas kluba koordinatorei
Sarmītei Savickai.
Projekta dalībnieki:
Eiropas kluba biedri:
Anete Laubenbaha ( 10a), Artūrs Bumbieris( 10a), Aleksandrs Marks Krusts
(10a),Kristaps Mitkevičs( 9a), Miks Pureniņš ( 8a) un bijušie kluba biedri: Anete
Savicka ( projekta rīkotāja)
Angļu valodas skolotāja : Dace Skuja.

