Erasmus+ projekta Viss sākas ar pirmo soli mācību brauciens uz Turciju.

Erasmus+ programmas (KA219) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Everything
begins with the first step”( Viss sākas ar pirmo soli) (līguma Nr.2016-1-LV01-KA219-022655_1) otrais
mācību brauciens notika Antālijā, Turcijā laika posmā no 2017.gada 24.-30.septembrim. Brauciena
laikā tikās skolotāju un skolēnu delegācijas no Portugāles, Rumānijas, Austrijas, Turcijas, Itālijas un
Latvijas ( Linda Kalniņa un Jevgēņijs Ļitvinovs- angļu valodas skolotāji un 4 vidusskolēni- Armands
Ļitvinovs, Tita Ļitvinova, Linda Līdaka, Helēna Anna Saulīte).
Skolēni un arī skolotāji piedalījās dažādās mācību aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās:
*) stundu plānošanā un vadīšanā ( Latvijas stunda Purvi Latvijā, vadīja Linda Kalniņa; Turcijas
stunda Augu dažādība Turcijā- Universitātes botāniskais dārzs),
*)Tikās ar pašvaldības vadību un noklausījās prezentāciju par atkritumu apsaimniekošanu,
šķirošanu un otrreizēju pārstrādi Antālijā;
*) uzzināja un praksē redzēja plastmasas un papīra atkritumu pārstrādes uzņēmumu Mesut
un procesus;
*)devās mācību braucienos uz dabas parkiem un aizsargājamām teritorijām- Olimpa kalni un
Degošās klintis, vietējiem uzņēmumiem- viesnīcu Belekā, kur iepazinās ar resursu izmantošanu un
videi draudzīgas enerģijas ražošanu;
*) piedalījās meža stādīšanā Antālijas mežsaimniecībā;
*) iemācījās divas Turku nacionālās dejas un pamatfrāzes turku valodā;
*) veidoja praktiskus priekšmetus no otrreizējās pārstrādes materiāliem, arī vēroja
eksperimentus, kas veidoti no pārstrādātiem materiāliem un izejvielām;
*)veidoja materiālus mācību video (Green Citizens),
*)apkopoja materiālus 6 valodu vārdnīcai, strādājot starptautiskās grupās, pilnveidoja
turpmākos uzdevumus un to veikšanas gaitu,
*)iepazinās ar Antālijas vēsturi, uzzinot vecpilsētas un ostas vēsturi;
Skolēni viennozīmīgi atzina, ka šis brauciens vērtējams kā lielisks pasākums, ka iepazīt citas
valsts kultūru, vērtības, iegūt jaunus draugus un mācīties no citu skolu pieredzes. Skolēni par vērtīgām
atzina nodarbības gan skolā, gan arī mācību braucienus uz Turcijas vēsturiskajiem un dabas objektiem,
kuri ir zināmi starptautiskā mērogā, kā arī ar milzu interesi vērojām atkritumu apjomus un to
pārstrādes procesus, arī viesnīcas vadīšana un resursu izmantošana bija nedzirdēta informācija un
šķita ļoti noderīga. Daudz aizraujošu tikšanos un viesmīlīgu cilvēku tika sastapti brauciena laikā. Ādažu
vidusskolas skolēni ir no sirds pateicīgi skolai par doto iespēju redzēt pasauli un mācīties ārpus skolas!

Šī brauciena laikā skolotāju komanda nolēma, ka nākamais mācību brauciens notiks Rumānijā, Brailā
no 2018.g. 23.-28.aprīlim. Katru projektā iesaistīto skolu pārstāv vismaz 4 skolēnu komanda.
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