
Comenius projekta „Nach dem Abitur – Chancen in Europa” 

noslēguma tikšanās 

No 4. līdz 8. februārim Nīderlandē un Vācijā notika Comenius projekta „Nach dem 

Abitur – Chancen in Europa” noslēguma tikšanās, uz kuru devās Ādažu vidusskolas 

12.b klases skolnieces Ieva Bumbiere un Aranta Osīte, un vācu valodas skolotāja Aija 

Krūze. Kā zināms, projektā piedalījās Aurihas vidusskolas (Vācija), Ubbo Emmius 

Stadskanālas vidusskolas (Nīderlande) un Lareolas liceja (Francija) skolēni. Divu 

gadu garumā skolēni teorētiski un praktiski iepazina studiju iespējas visās minētajās 

valstīs, ko var izmantot arī ārvalstu studenti vienotajā Eiropā, notika diskusijas ar 

studentiem, skolēni iepazinās ar katras valsts izglītības sistēmu, ar konkrēto skolu 

dzīvi, paplašināja savu redzesloku, iepazīstot citas valstis,  un projekta laikā ieguva 

jaunus draugus, ar kuriem vēl joprojām komunicē virtuālā vidē. 

Ieva un Aranta: 

Pirmajā projekta dienā mēs devāmies uz 

Brēmeni un izmantojām iespēju apskatīt 

pilsētu, Brēmenes muzikantus, Rolanda 

statuju, Doma baznīcu, un vienkārši pavadītu 

laiku, iepazīstot šo vietu. Pēcpusdienā sekoja 

ceļš ar vilcienu un automašīnu uz Nīderlandes 

pilsētu Stadtskanaal. Pirmais iespaids par 

skolu bija pozitīvs, jo tā bija ļoti moderna un 

neierasta. Vakarā iepazināmies ar  

Nīderlandes, Vācijas un Francijas skolēniem 

un devāmies uz savām viesģimenēm. Tā kā 

mums abām šī ir pirmā pieredze, dzīvot 

viesģimenēs, nezinājām, ko gaidīt. 

Uzņemšana bija ļoti patīkama un iejusties bija daudz vieglāk nekā cerēts.  

Otrajā dienā devāmies uz skolu, katra valsts veidoja savus projekta noslēguma tekstus  

projekta bukletam. Mums bija iespēja iepazīties ar skolu, piedalīties stundās. Patīkami 

pārsteidza skolas mācību aprīkojums - datori, interaktīvās tāfeles un projektori, 

moderni aprīkotas bioloģijas, ķīmijas un fizikas klases, piemēram, bioloģijas klasē 

atradās vairāki akvāriji, kur iespējams vērot augus un zivis. Šajā skolā uzmanību 

pievērš arī skolēnu labsajūtai starpbrīžu laikā, skolas telpās izvietotas atpūtas zonas, 

ēdienu un dzērienu automāti. Protams, arī neaptverams velosipēdu daudzums skolas 

stāvvietā, jo vairums skolēnu uz skolu dodas ar velosipēdiem. Dienas otrajā pusē 

devāmies uz kartupeļu cietes rūpnīcu "AVEBE". Mūs visvairāk uzrunāja nevis tas, ko 

ieraudzījām ražotnē, bet gan menedžera prezentācija par izglītību ārzemēs un paša 

pieredzi, kas ļāvis sasniegt tik daudz.  



 
 

Nemanot bija pienākusi jau mūsu trešā diena Nīderlandē, kad mēs iepazīstinājām 

Nīderlandes skolēnus ar Latviju, Ādažiem un mūsu skolu. Vislielāko interesi apbrīnu 

skolēni izrādīja par mūsu tradīcijām un Dziesmu un deju svētku vērienīgumu, 

skatoties video par  šiem svētkiem. Pirms došanās uz Vāciju visi kopā devāmies uz 

pilsētas Vendamas vēstures muzeju, kur speciāli iekārtotā Rīgas zālē bija atrodami 

vēsturiski objekti un liecības par Vendamas tirdzniecības sakariem ar Rīgu, 

izmantojot jūras ceļus. Šajā laikā notika arī Rīgas Leļļu muzeja izstāde. Tad devāmies 

uz vēl vienu Nīderlandes skolu, kur audzēkņiem paralēli mācībām ir iespēja apgūt 

profesijas, piemēram, friziera, pavāra u.c. profesijas.  

Nonākot Aurihas vidusskolā, atkalredzēšanās ar vācu skolēniem, kas mūsu skolā 

viesojās pagājušā gada maijā; tam sekoja nopietns darbs: skolotājiem tikšanās ar 

speciālistu, kas iepazīstināja ar jauno Erasmus+ programmu, kas nākotnē rada iespēju 

skolām sadarboties līdzīga veida projektos, bet skolēni pulcējās datorklasē, lai 

sagatavotu nākamās dienas tikšanos ar Eiroparlamenta deputātu no Lejassaksijas - 

Matiasu Groti - par jauniešiem politikā, par bezdarba problēmu, par emigrāciju un 

imigrāciju un attieksmi pret imigrantiem Vācijā, par katra iespējām ietekmēt politiku, 

vispirms jau dodoties maijā uz Eiroparlamenta vēlēšanām, Vācijā tajās var piedalīties 

jau no 16 gadu vecuma. Tā kā tikšanās bija labi un mērķtiecīgi sagatavota, tad 

diskusija ar Eiroparlamenta deputātu noritēja ieinteresēti, saņemot atbildes uz 

daudziem jautājumiem. Mums šķiet, ka šādas tikšanās un domu apmaiņa ar cilvēkiem, 

kas savā dzīvē daudz ko sanieguši, ir ļoti vērtīgas un nepieciešamas arī nākamajā 

projektā. Vācijas skolā apmeklējām arī vairākas stundas. Vācijas skola vēlējās visus 

noteikti iepazīstināt ar tradīcijām, kas raksturīgas austrumfrīziem. Viena no 

tradīcijām, protams, saistās ar austrumfrīzu tēju. Nordenas Tējas muzejā tikām cienāti 

ar tēju, ko mums mācīja pareizi pagatavot ar kluntje cukuru, ar krējuma "mākonīti". 

Spēcīgais lietus gan traucēja izbaudīt Grītsīlas pilsētiņas burvību pie Ziemeļjūras, tas 

nozīmē, ka šajā vietā varbūt kādreiz atgriezīsimies. 

Četras dienas pagāja kā vienā elpas vilcienā - daudzpusīga programma, jauni draugi, 

jauna pieredze, savstarpēja bagātināšanās, projekta noslēgums un idejas jaunam 

projektam ir tas, kas raksturo šo tikšanos. 


