
COMENIUS - Go Europe  
Project 2013 - 2015 

Partner schools in Germany, 
Italy, Latvia, Poland, Portugal, 

Slovakia and Turkey 

 
 

 

 



Mūzikls – GoEurope  
Projekta mērķis: sadarbojoties septiņām valstīm 

(Vācija, Itālija, Polija, Latvija, Slovākija, Turcija un 

Portugāle),   iestudēt mūziklu, veltītu projekta 

Comenius 20-gades pasākumam, kurš  notiks 2015. 

gada  3. maijā Vācijā,   Kothenes J. S. Baha centrā.    

Projekta uzdevumi:  

•  stiprināt starptautiskos kultūras sakarus,  

• iegūt jaunu pieredzi, 

•  apliecināt skolēnu meistarību un radošās izpausmes 

tādos mākslas veidos kā vokālā prasme, 

horeogrāfija, skatuves mākslas, modes un stila 

izpratne, vizuālās telpas un formas uztvere.  

 



Mūzikla darba grupas  
Darba 
grupa  

Mūzikla  
joma 

Atbildīgais  
/ internac./ 

Atbildīgais  
/ nacionāl./ 

Uzdevumi  
Kas jāizdara līdz novembrim ? 

A Librets  SK, DE Vaira Jāizveido informācija par teātra aktivitātēm 
>DE, teksts skolas mājas lapā, librets,  
prezentācija par Nitru; raksts «Ādažu 
vēstīm» 

B Mūzika  IT Anda Jāsacer 2 muzikāli darbi, prezentācija par 
Nitru 

C Scenogrāfija
+ tērpi  

TK Džeims Jāsagatavo/ jāizvērtē  – izrādes dekorācijas, 
tērpi, talismans. Informācijas ievietošana 
«mākoņos» 

D Komunik., 
darba un 
finansu 
plānošana 

DE Sarmīte, 
Aija  

Nolikumu,  dokumentācijas  sagat., 
mobilitāšu plānošana / naktsmītnes utt./, 
regulāra informācijas sagatavošana 
partneriem un skolas mājas lapai , finansu 
atskaišu sagatavošana , budžeta plānošana 
2014. gadam, u.c.  

A-D grupām – projekta prezentēšana ( prezentācijas skolotājiem, Skolas vadībai, Skolas Padomei, 
skolēnu dalībnieku grupai),  konkursa nolikumu izstrāde, konkursu organizācija, dalībnieku atlase, 
publicitāte ( blogs, laikraksts)  
Konsultanti – Sarma, Liāna, Ārija, Dace S, Inga, Dace M.  Olga F., Vita, Ināra ;  
Daces Dumpes pārraudzība.  



Skolēnu apmaiņa 2014 
 

• Uz Vāciju, Kotheni , Ludviga ģimnāziju 

( 10. – 16.05. 2014.) 

Atbildīgā – Aija Krūze  

 

• Uz Latviju no Vācijas  

• ( 31. – 08.11. 2014.) 

Atbildīgie – Comenius grupa  



Darba grupu tikšanās 
Latvijā 2014 

 

22.- 26. septembris  

Tiekas 6-7 darba grupas no Latvijas, 

Vācijas, Itālijas, Turcijas, Slovākijas, 

Polijas, Portugāles. 

 

4 grupu vadītāji un 3-5 skolēni no valsts  

( 40 – 54 viesi) 



Konkursi līdz novembra 
beigām  

•  Mūzikla dalībnieku atlase – 22.10. /sk. 

nolikumu/  

• Mūzikla talismana konkurss – 28.11.  

• 3 tērpu skiču konkurss /tradicionālo 

deju kostīms; moderno deju kostīms, 

type-write dejas kostīms /– 28.11.  

• Mūzikla virtuālo dekorāciju attēlu 

atlase – 28.11. 

 



Darba vizīte Slovākijā, Nitrā, 

2013. 23. – 27.09.   



Ceļš uz Nitru un Nitra   
Rīga – Brisele; Brisele – Bratislava  

 



 
 
 
 
 
 
 
Norises plāns :  

23.09. – iebraukšana, Iepazīšanās vakariņas  

24.09.  Tikšanās ar skolas direktori un skolu. 

 

 

2. Tikšanās ar audzēkņiem. priekšnesumi, skolu 

prezentācijas.  

3. Koordinatores Elkes Barleben ziņojums par projekta 

mērķiem un uzdevumiem. 

 



Darba plāns Nitrā  

Norises plāns :  

23.09. – iebraukšana, Iepazīšanās vakariņas  

24.09.  -Tikšanās ar skolas direktori un skolu, 

- valstu prezentācijas, 

- darbs projekta ABCD darba grupās, 

- ekskursija pa Nitru. 

25.09. – darbs ABCD grupās, 

- ABCD darba grupu prezentācijas.  

26.09. - darbs ABCD grupās, 

- Ekskursija pa Bratislavu, 

-  mūzikls «Romeo un Džuljeta».  

27.09. – izbraukšana uz mājām  

 



Skola – Sv. Kalazanska 

ģimnāzija. 

 



 Tikšanās ar skolas direktori 

 



Skolu prezentācijas  



Suvenīru pasniegšana 



Darba grupu aktivitātes 



Darbs grupās  



Ekskursija 

Nitrā un 

Bratislavā 



Mūzikla «Romeo un 

Džuljeta» apmeklējums  
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Paldies par uzmanību! 


