
Moin, Ostfrieland! Moin, Aurich! 

“Moin!” bija pirmais vārds, ko sasveicinoties iemācījās seši 10. un 11. klašu skolēni, 

kas mācās vācu valodu un kam no 4. līdz 11. aprīlim bija iespēja piedalīties skolēnu 

apmaiņas braucienā uz Vāciju - uz Aurihas vidusskolu (IGS Aurich-West), kas atrodas 

netālu no Ziemeļu jūras, Austrumfrīzu zemē (Ostfriesland). Skolēnu apmaiņas 

braucienu atbalstīja Vācijas Pedagoģiskais apmaiņas dienests (PAD), jo Aurihas un 

Ādažu skolēni kopīgi izstrādāja projektu par mūsdienās aktuālu tēmu “Migrācija”. 

Tēma gan vairāk tika saistīta ar faktiem gan Latvijas, gan Vācijas vēsturē. Vācu skolēni 

uzzināja daudz ko jaunu par vācbaltiešiem, kuri gadsimtiem ilgi ietekmējuši Latvijas 

vēsturi, kultūru, zinātni un no kuriem lielākā daļa 1939., 1940 gadā izceļoja uz Vāciju. 

Ne visi zināja arī par cilvēkiem no Latvijas, kuri 2. pasaules kara beigās devās bēgļu 

gaitās uz Rietumvāciju  un dzīvoja bēgļu nometnēs, un uzsāka jaunu dzīvi jaunā 

dzimtenē vai arī devās tālāk uz citām zemēm. Projekts ietvēra arī arhīva, vēstures 

muzeja apmeklējumu ar uzdevumu sameklēt Baltijas “pēdas” frīzu zemē. Jāsaka gan, 

ka neko daudz sameklēt nevarējām. Viens no iespaidīgākajiem notikumiem bija 

brauciens uz pilsētu, kas atrodas Ziemeļu jūras krastā, uz Brēmerhāfeni, kurā atrodas 

Vācu izceļotāju muzejs (Deutsches Auswandererhaus), kas atspoguļo vāciešu 

izceļošanu, īpaši 19. gadsimta sākumā, uz sapņu kontinentu Ameriku. Mūsdienīgs, 

interaktīvs, individuālu cilvēku likteņu atspoguļojošs muzejs, kurā varētu pavadīt visu 

dienu.  

Projekta programmā bija, protams, ieplānoti mācību stundu apmeklējumi katru dienu, 

iepazīšanās ar skolu, tikšanās ar skolas direktoru, sarunas ar skolēniem, kopīga 

muzicēšana utt. Tā kā skolēni dzīvoja viesģimenēs, tad tiešie kontakti daudz intensīvāk 

nodrošināja ikdienas dzīves, tradīciju, mentalitātes un apkārtnes izzināšanu. Projekta 

rezultātā iegūti jauni draugi, jauni kontakti, vēlme vēl pamatīgāk apgūt vācu valodu. 

 

Kādas galvenās atziņas guvuši paši skolēni?  

  

Artūrs, 11.a: “Formāli: iemācījos labāk izjust vācu valodu, paplašināju zināšanas par 

vācbaltiešu vēsturi un migrāciju, iepazinu vācu kultūru un izglītības sistēmu. 

Neformāli: ieguvu daudz jaunus draugus, superīgi pavadīju laiku.” 

 

Mārtiņš, 11.a: “Brauciens apmaiņas programmā bija ļoti patīkams. Bija iespēja 

piedalīties vācu skolēnu stundās, dzīvot viesģimenē, apmeklēt muzejus, kas saistīti ar 

projekta tēmu – Emigrācija. Varēja just Vācijas salīdzinoši augstāku ekonomisko 



stāvokli. Bija patīkami izbaudīt viesģimeņu viesmīlību un iejusties viņu ikdienā. Esmu 

patiešām pateicīgs par iespēju doties apmaiņas braucienā.” 

Nadežda, 11.a: “Starptautiskie projekti dod nenovērtējamu pieredzi. Tas bija mans 

pirmais brauciens ar skolu, un tagad es varu saprast, kā tas ir dzīvot svešā valstī ar 

svešiem cilvēkiem. Katrā no dienām mums bija laiks gan mācībām, gan izklaidēm. Es 

tiešām esmu pateicīga, ka man bija tāda iespēja, un ceru, ka nepazaudēšu kontaktus ar 

jaunajiem draugiem.” 

Ričards, 10.a: “Braucienā uz Vāciju es ieguvu daudz jaunu zināšanu par vācu, šajā 

gadījumā par Aurihā mītošo cilvēku, tradīcijām un nostiprināju savas vācu valodas 

zināšanas. Brauciena mērķi mēs bijām spējīgi izpildīt, kaut arī neatradām ļoti daudz 

faktu, kas būtu kopīgi Latvijai un Ostfrīzlandei. Mūsu viesu ģimenes bija jaukas, un mēs 

vēl joprojām turpinām sazināties. Es uzskatu, ka brauciens ir 100% izdevies un ka arī 

turpmāk mēs sazināsimies ar saviem vācu draugiem.” 

  
 

Lauris, 11.b: “Es ieguvu iemaņas, kas palīdzēs turpmāk, kā dzīvošana svešā vidē, jaunu 

cilvēku izprašana un spēja iekļauties jaunos apstākļos. Es arī pamanīju rietumnieciskas 

valsts dzīves līmeni un humānāku attieksmi, kas liek virzīties uz priekšu. Protams, 

ieguvu arī jaunas paziņas un sapratu, ka ikdienā bez darba un uztraukuma nevar iztikt. 

Pateicos skolotājai A.Krūzei, viesģimenei, organizatoriem.” 


