
EUROSCOLA –  
iespēja Ādažu vidusskolas skolniekiem braukt uz Eiropas Parlamentu 

 

Ādažu vidusskolas skolēni piedalās konkursā EUROSCOLA, lai iegūtu iespēju kopā ar 
vidusskolēniem no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm redzēt klātienē parlamentāro darbu un 
piedalīties starptautiskās diskusijās Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā. 

EUROSCOLA ir konkurss 10.-12.klašu skolēniem, kura galvenā balva ir iespēja dodoties 
apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu. Tas ir domāts, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni 
par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē, kā arī tā ir lieliska 
iespēja iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm un parādīt plašākai auditorijai skolēnu viedokļus, 
radošumu un konstruktīvo, stratēģisko domāšanu. 

Šī gada 24.martā notika Ādažu vidusskolas Eiropas kluba rīkotā spēle „Skrējiens cauri Eiropai”. 
Galvenā balva – dalība braucienā uz Eiropas parlamentu Strasbūrā. Spēlē tika iekļauti 4 dažādi 
uzdevumi. Pirmais posms – „Eiropas karognesējs”, kurā jāprot atšķirt Eiropas Savienības dalībvalstu 
karogi no citu valstu karogiem. Otrajā posmā dalībnieki piedalījās „Poliglots no Eiropas”, kurā bija 
jāatpazīst Eiropas Savienības valstu valodas. Kā trešais posms bija „Erudītais eiropietis”. Dalībniekiem 
bija jāatbild uz jautājumiem par Eiropas Savienību vai Eiropas Parlamentu. Pēdējais posms – „Eiropas 
parlamentārieši”, kurā pēc vārda un uzvārda bija jānosaka deputāta pārstāvētā valsts un jāizvēlas 
vienu no atbilžu variantiem. Spēle ir lielisks veids, kā iepazīt Eiropu un tās vadības elementus, kā arī 
iegūt zināšanas, kas, iespējams, noderētu nāktonē! 

Eiropas dienu ietvaros tika rīkots arī konkurss, kura galvenais uzdevums ir izveidot skolas 
mēroga Eiropas Parlamenta balvu pasniegšanu. Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā bija dotas darba 
tematikas iespējas. Dalībnieki varēja izvēlēties sev tīkamāko variāciju – veidot plakātu „Vizuālo mediju 
Lux balvas” ietvaros vai prezentāciju par cilvēktiesībām „Lielā Kārļa balvas” ietvaros. Otrajā kārtā 
labākie konkursanti, kas veiksmīgi tika galā ar pirmās kārtas uzdevumu, iesaistījās „Pilsoņu balvas” 
slēgtajās debatēs. Debašu uzvarētājs saņēma to pašu balvu, ko ieguva arī skrējiena uzvarētāji – 
braucienu uz Strasbūru! 

Trešais uzdevums konkursam bija iekļaut kādu no aktuālajām Eiropas Parlamenta tēmām pašu 
izvēlētajā mācību stundā. Rīkotāji izvēlējās vadīt bioloģijas stundu, tas ir, stundu par ģenētiski 
modificētajiem organismiem un jauno pārtiku, kas jauniešus ieinteresētu. Viņi tiks iepazīstināti ar to, 
ko nozīmē ģenētiski modificēti organismi un jaunā pārtika, cik ļoti kaitīga mūsu  veselībai vai tā tomēr 
ir nepieciešama mūsdienu pārtikas tirgum, kā arī tiks veikts praktiskais darbs. Mācību stunda notiks 
2017. gada aprīlī Ādažu vidusskolā. 
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