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Projekts – ilgst laikā no 2013.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam

Ādažu vidusskola 2012.gada rudenī pieteica savu dalību COMENIUS projektā - internacionālā mūziklā ”GoEurope”- mūzikls veltīts
Sokrates/COMENIUS- 20 gadu projektu realizācijai. Projekts tika iesniegts 2012.gada nogalē un apstiprināts 2013. gada jūnijā.

Projekta dalībnieki:

Ludwigsgymnasium Kothen, Vācija ( projekta koordinatori)

Istituto Comprensivo Castelfidardo- Scuola Media Soprani, Itālija

Piaristicke gymnasium sv. Jozefa Kalazanskeho, Slovākija

Ādažu vidusskola, Ādaži, Latvia

Zespol Placowek oswiatowysh, Szkola Podstawowa im. Stefana Zeromskiego w Strawczynie, Polija

Sukriye Onsun Ilkogretim Okulu, Turcija

Escola Basica da Ponte, Portugāle

Projekta gaita:

Projekta gaitā tiks izstrādāts mūzikla librets, muzikālais pavadījums, tērpi, scenogrāfija, dejas, iestudēts pats mūzikls.

Mūzikla pirmizrāde plānota 2015. gada pavasarī Eiropas nedēļas ietvaros Vācijā Kothenes pilsētas S.Baha mūzikas centrā, kad atzīmēs
Sokrates/COMENIUS projektu  20 gadu jubileju.

Plānotās projekta apmaiņas vizītes:

 Projekta idejas izstrāde - 2013. gada 23. – 27.septembris, Nitrā, Slovākijā , piedalās 4 skolotāji;
 Projekta realizācijas vizīte- 2014. gada 03.-07.marts, Konya, Turcijā , piedalās 4 darba grupu vadītāji ;
 Skolēnu apmaiņas vizīte – Ādažu vidusskolas skolēni viesojas Vācijā - 2014. gada 10. – 16. maijs, Kothen, piedalās – skolēni,

skolotāji;
 Projekta realizācijas vizīte ( solistu mēģinājumi, 2. cēliena libreta, hereogrāfijas, mūzikas, kostīmu skiču, scenogrāfijas ideju

izstrāde) , - 2014. gada 22.09 – 26.09., Ādažos, Latvijā, piedalās skolotāji un skolēni;
 Skolēnu apmaiņas vizīte 2014. gada 31.10 – 08.11. vācu skolēni viesojas Ādažu vidusskolā , Latvijā;
 Projekta realizācijas vizīte- 2015. gada 23.02 – 27.02. Polijā, piedalās skolotāji un skolēni ;
 Skolēnu apmaiņas vizīte – Ādažu vidusskolas skolēni viesojas Itālijā - 2015. gada marts piedalās – skolotājs un skolēni;
 Eiropas nedēļas noslēguma pasākums – 2015. gada 30.04. – 05.05., Vācija, piedalās 20 skolēni no katras partnervalsts ,

skolotāji, vecāki, sponsori, viesi.



