Erasmus+ projekta Viss sākas ar pirmo soli mācību brauciens uz Itāliju
Erasmus+ programmas (KA219) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta
“Everything begins with the first step”( Viss sākas ar pirmo soli) (līguma Nr.2016-1LV01-KA219-022655_1) pirmais mācību brauciens notika Caltanissetta, Sicīlijā,
Itālijā laika posmā no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2017.gada 8. aprīlim Brauciena laikā tikās
skolotāju un skolēnu delegācijas no Portugāles, Rumānijas, Austrijas, Turcijas, Itālijas
un Latvijas.
Skolotāju sanāksmēs tika izrunātās visas līdz šim organizētās projekta
aktivitātes un pasākumi un tika pārrunāta projekta turpmākā gaita, detalizēti saplānoti
projekta nākošās mācību mobilitātes pasākumi Turcijā, Antālijā. Skolēni un arī
skolotāji piedalījās dažādās mācību aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās:
*) stundu plānošanā un vadīšanā ( Austrijas un Itālijas skolotāji novadīja stundu
par tēmām Ledāju nozīmīgums Austrijā un Ūdens izmantošana lauksaimniecībā),
*)eksperimentos skolas laboratorijās un mācību lauciņos un klasēs, veica
eksperimentus ar dažādiem dabas materiāliem (olīveļļas, vīna, ūdens ķīmiskā analīze),
*) uzzināja un praksē redzēja saules bateriju izmantošanas principus,
*)devās mācību braucienos uz dabas parkiem un aizsargājamām teritorijām,
vietējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar alternatīvās enerģijas ražošanu (saules
enerģija), ūdens piegādi un attīrīšanu pilsētā (Caltaqua), vēroja ūdens ķīmiskās analīzes
procesus,
*)veidoja materiālus mācību video (Green Citizens),
*)apkopoja materiālus 6 valodu vārdnīcai, strādājot starptautiskās grupās,
pilnveidoja turpmākos uzdevumus un to veikšanas gaitu,
*)iepazinās ar Sicīlijas vēsturi Agridžento tempļu ielejā,
*)apmeklēja minerālu un derīgo izrakteņu muzeju un arheoloģisko muzeju
Caltanissetta.
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 Sicīlijas vēsturiskajiem un dabas objektiem, kuri ir zināmi starptautiskā mērogā,
piemēram, ar lielu aizrautību vērojām vēl joprojām aktīvo Etnas vulkānu un ar lielu
interesi klausījāmies Sicīlijas rašanās vēsturi Mineraloģiskajā muzejā un grieķu
ietekmes lieciniekus Tempļu ielejā Agridžento.
Šī brauciena laikā skolotāju komanda nolēma, ka nākamais mācību brauciens notiks
Turcijā, Antalijā, Kocas skolā no 2017.g. 25.-29.septembrim. Katru projektā iesaistīto
skolu pārstāv 4 skolēnu komanda.
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