
Skolēnu apmaiņas brauciens uz Vāciju 
 

 “Moin, moin!” - kādu brīdi tā būs iecienītākais 

sasveicināšanās veids pieciem 10. un 11. klašu 

skolēniem, kuri mācās vācu valodu, un vācu valodas 

skolotājiem, kuri atgriezušies no Ziemeļvācijas un kuri 

piedalījušies skolēnu apmaiņas braucienā uz Aurihas 

vidusskolu Lejassaksijā, ar ko mūs saista jau ilggadīga 

sadarbība. Aurihā bija ieradušies arī skolēni no 

Francijas un Rumānijas, lai kopīgi darbotos projektā 

“Eiropas Savienība vakar, šodien, rīt. Kas mūs vieno, 

kas mūsos atšķirīgs, kā varam sadarboties?” Pēc 

iepazīšanās un skolu prezentācijām, kam Ādažu 

skolēni bija rūpīgi gatavojušies un ko pārliecinoši 

paveica, turpinājās savstarpēja iepazīšanās darba grupās. Atbilstoši projekta tēmai, 

skolēni pētīja ES izveidošanās vēstures galvenos punktus, analizēja un salīdzināja 

aktuālo statistiku par dažādām dzīves jomām ES valstīs, koncentrējoties uz datiem, kas 

raksturo Latviju, Vāciju, Franciju un Rumāniju. Viena no darba grupām veidoja 

prezentāciju par ES priekšrocībām kopumā un īpaši attiecībā uz jauniešiem un 

piedāvāja savus priekšlikumus ES veiksmīgai darbībai nākotnē. Tas nemaz nebija tik 

vienkārši ceturtdienas rītā katrai darba grupai prezentēt savus darba rezultātus apmēram 

simts skolēnu auditorijā, pārejot no vācu uz angļu valodu un otrādi. Vācu skolēnu 

ikdiena tika iepazīta, arī piedaloties mācību stundās; tika iepazīta ne tikai Auriha un tās 

apkārtne, bet arī divas pavisam atšķirīgas pilsētas: galvaspilsēta Berlīne un  brīnišķīgā, 

senatnīgā Ziemeļvācijas pilsēta Brēmene.  

IGS-Aurich mājas lapā raksts par jauno eiropiešu tikšanos Aurihā: 

http://igsaurich.de/index.php/8-aktuelles-aus-dem-schulleben/724-europaeer-treffen-

sich-in-der-igs 

 

Kādi ir Agijas, Annas, Enijas Kates, Gustava un Katrīnas iespaidi un atziņas? 

Agija: Apmaiņas braucieni, manuprāt, ir lielisks veids 

uzzināt, kā dzīvo tavi vienaudži citās valstīs. Šajā 

braucienā man īpaši patika iespēja dzīvot viesģimenē - 

tā varēja labāk noskaidrot par skolēnu un viņu vecāku 

ikdienu. Šāda veida braucieni palīdz arī novērtēt to, kas 

mums ir, un atrast jaunas idejas, pie kā mūsu skolā vai 

mājās būtu jāpiestrādā. Visinteresantākais tieši šī 

projekta ietvaros, manuprāt,  bija pats ceļš uz skolu Aurihā un mūsu katra piedzīvojumi 

viesģimenēs. Tomēr galvenais ieguvums, protams, ir valodas zināšanu uzlabošana un 

zināšanas par citu tautu kultūru. 

Anna: Brauciens uz Aurihu man noteikti paliks atmiņā ar visām tā niansēm. Mūsu 

nelielā grupa no Ādažiem nedēļas laikā sadraudzējas tik cieši, ka tagad, sveicinot 

vienam otru, ir sajūta, ka pazīstam viens otru visu mūžu. Pats interesantākais bija darbs 

grupās un dzīvošana viesģimenē. Strādājot grupā, visi bija tik draudzīgi un izpalīdzīgi, 

ka rezultāts bija tikpat lielisks. Savukārt, viesģimene palīdzēja izprast citu kultūru, 

iejusties viņu ikdienā, iepazīt citu valsti tā, kā to redz šīs valsts iedzīvotāji. Šis brauciens 

man ļoti patika, liels paldies par tādu lielisku iespēju! 
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Enija Kate: Pa ceļam uz Aurihu nezinājām, ko sagaidīt, vai mūsu viesģimenes mums 

patiks un vai mēs patiksim viņiem. Man vislabāk atmiņā palikušas mājas Vācijas 

ziemeļos, visas vienādas, no maziem, brūniem ķieģelīšiem. Visas nedēļas garumā 

veidojām prezentāciju par aptauju par sievietēm un vīriešiem ES, bija interesanti 

uzzināt faktus, piemēram, ka Latvijā ir daudz vairāk sieviešu nekā citur un jaunieši 

daudz vēlāk pamet vecāku mājas. Man ļoti paveicās, ka valoda darba grupā nebija 

nekāds šķērslis. Paldies manai viesģimenei, viņi bija fantastiski, pateicoties viņiem, mēs 

redzējām pašas skaistākās vietas Aurihā. Šādi braucieni parasti ir īsta dzīves skola, 

skolā tādas lietas ir ļoti grūti iemācīt, kā būt patstāvīgam, kā iejusties svešā vidē un 

sadzīvot ar cilvēkiem, kas dzīvi redz citādāk. Paldies visiem, ka ļāva mums pārstāvēt 

mūsu valsti - Latviju.  

Gustavs: Vācijas kultūra un arhitektūra ir daudz atšķirīgāka nekā Latvijā. Piemēram, 

Berlīne ir modernās stikla arhitektūras paraugs. Vācijā izmantojām iespēju braukt ar 

ātrvilcienu, ko Latvijā nav iespējams piedzīvot. 

Viesģimenes, manuprāt, ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā iepazīt kādas valsts 

cilvēkus. Gan ģimenē, gan cilvēki, ko satikām skolā, ir pieklājīgi un draudzīgi, valodas 

grūtības netraucēja mums sazināties un iepazīties. 

Šādi braucieni ir svarīgi, lai jaunatne iepazītu citas valstis un to ikdienu Eiropā. 

Savienībā nevajadzētu būt sajūtai, ka kāda valsts ir ''tie'' un ''svešie'', šādi braucieni 

lauž šos uzskatus. 

Šajā braucienā es iepazinu vairākus pavisam atšķirīgus cilvēkus, un liela daļa no tiem 

tagad ir mani draugi, lai gan mūs šķir liela distance, bet ES dod man šo iespēju. 

 

Katrīna: Skolā man ļoti patika, tas, ka skolēni ir aktīvi un no rītiem uz skolu dodas ar 

velosipēdu. Skola beidzas pulksten vienos, un pēc tam ir vairāk laika saviem hobijiem 

un vaļaspriekiem. Interesanti likās, ka jaunieši nēsāja līdzi āra drēbes, kas pie mums 

Latvijā vispār nav atļauts. Latvijā skola vairākās jomās ir daudz modernāka nekā 

Vācijā, un biju izbrīnīta, ka viņiem nav tāda pašsaprotama lieta kā E-klase. Interesanti 

bija strādāt arī grupās, kas deva iespēju izprast katras valsts dalībniekus. Strādājot 

grupās varēja novērot, cik dažādi māca atšķirīgās valstīs, piemēram, secināju, ka 

Latvijā labi pasniedz informātiku, jo tas, kas citiem sagādāja problēmas prezentācijas 

izveidē, man likās elementāri. Šādi braucieni ir svarīgi, lai iegūtu pieredzi, uzlabotu 

valodas un komunikācijas prasmes, iegūtu jaunus kontaktus, izprastu, kas mūsu dzīvē 

Latvijā ir savādāks, nekā citās valstīs, iepazītos ar citu dzīvesstilu un pamēģinātu to 

izdzīvot. Tā ir kā "demo" versija dzīvei citā valstī, šajā gadījumā Vācijā. Mans 

galvenais ieguvums noteikti ir komunikācijas prasmju uzlabošana, savādāka 

domāšanas, dzīvošanas veida izpratne un jaunu kontaktu iegūšana. Vēl man likās 

neaptverami, kā var aizbraukt dzīvot pie pavisam nepazīstama cilvēka uz 4 dienām un 

pavadīt visu laiku kopā, tas ir piedzīvojums, ko var pieredzēt tikai apmaiņas projektos. 


