Skolēnu apmaiņas brauciens uz Vāciju
Comenius projekta ietvaros desmit Ādažu vidusskolas skolēni piedalījās
skolēnu apmaiņas baucienā uz Vācijas pilsētas Kētenes (Kothen) Ludviga
ģimnāziju.
Visās Comenius projekta dalībvalstu skolās – Vācijā, Polijā, Slovākijā, Turcijā,
Portugālē, Itālijā un arī Ādažu vidusskolā mācību gada garumā notika dažādi
nacionālie konkursi, kas saistīti ar projekta mērķi – ar kopīgu mūziklu:
talismana, plakāta, kostīmu, vizuālā noformējuma konkursi. Labākie šo
konkursu dalībnieki no 10. – 16. maijam devās tālajā ceļā uz Vāciju.
Pa ceļam apskatījām arī Vācijas galvaspilsētas Berlīnes ievērojamākās vietas.
Gatavošanās šim braucienam iesākās jau projektu nedēļā, kad tika veidotas
prezentācijas par skolu, Ādažiem un Latviju un buklets par skolu vācu valodā.
Diāna, Elīna, Gabriela un Madara veiksmīgi vadīja programmu, bet ar
aplausiem vācu skolēni un skolotāji sveica kopā dziedāto skolas himnu, Laines
spēlētos skaņdarbus klavierēm, Danielas dziedāto tautasdziesmu, Ditas
spēlētos skaņdarbus flautai, Sintijas, Eduarda, Patrika un Laines dejoto
tautasdeju, arī video ar “Rūtas” dejoto deju izraisīja lielu uzmanību. Visam līdzi
sekoja arī žurnāliste no pilsētas avīzes un mājup braukšanas dienā varējām
presē lasīt par mums un projektu.
Ludviga ģimnāzijā mācās apmēram tikpat skolēnu, cik mūsu skolā, bet tā ir
izvietota trijās atsevišķās ēkās un visi ļoti cer, ka jaunajā mācību gadā mācības
varēs sākties skolas ēkā, kas pašlaik tiek restaurēta un atrodas pilsētas centrā.

Skola jau 20 gadus aktīvi piedalās Comenius projektos un, kā teica skolas
direktors, ir centrālā Comenius skola visā Saksijas-Anhaltes federālajā zemē.
Par to liecināja arī izveidotā izstāde par pēdējā projekta norisi un prieks, ka tajā
varējām aplūkot arī mūsu skolēnu labāko kostīmu skices un fotogrāfijās
ieraudzīt mūsu skolotājus, kas koordinē šo projektu Ādažos. Skolēniem bija
iespēja piedalīties un vērot mācību stundas, atbildēt uz jautājumiem par Latviju
un mūsu skolu.
Viens no Comenius projekta skolotājiem vadīja ekskursiju pa pilsētu, kura ir
bijusi nozīmīgs vēsturisks centrs un apskatījām visas ievērojamākās vietas.
Iepazināmies ar Baha kultūras centru, kur 2015. gada maijā notiks mūzikls un
arī katras valsts prezentācija. Īpaši jauka bija Agnus baznīca, kurā tajā pašā
laikā plānots Itālijas skolas orķestra un Ādažu vidusskolas dziedātāju kopīgs
koncerts.
Tā kā Comenius projekts saistīts ar mūziku, teātri, mākslu, tad kopā ar vācu
skolēniem otrdien devāmies uz Desavas teātri, kur profesionālu treneru vadībā
apguvām teātra spēles elementus, kustību prieku, partneru sadarbības nozīmi
uz skatuves. Lai savām acīm ieraudzītu un labāk saprastu mūziklu
iestudēšanas procesus, teātra cilvēki izrādīja gan plašās izrādes tērpu
garderobes, kur varēja izpētīt dažādu laikmetu un stilu tērpus, gan skatuves
dekorāciju izgatavošanas darbnīcas, kur pašlaik tiek gatavotas dekorācijas
V.Šekspīra lugai “Sapnis vasaras naktī”. Esot uz Desavas teātra skatuves, kas
ir viena no lielākajām Vācijā, varējām apjaust apgaismošanas, apskaņošanas
un iekārtošanas sarežģīto sistēmu. Bija arī neparasta un vienreizēja iespēja
tuvumā vērot un piedalīties baleta trupas mēģinājumā. Poļu horeogrāfs kopā ar
franču, spāņu, albāņu, vācu baletdejotājiem iestudēja A.Šnitkes baletu
“Revidents”. Pēc iespaidiem bagātās un radošās programmas bija brauciens
uz Verlitcas (Wörlitz) dabas parku, kurš iekļauts UNESCO kultūras mantojuma
sarakstā.
Trešdien brauciens vācu skolēnu vadībā ar komfortablo Vācijas vilcienu uz
Harca kalnu viduslaiku pilsētiņu Vernigerodi, kur apskatījām raksturīgās
pildrežģu mājiņas vienu pie otras, šaurās, omulīgās ieliņas un 12. gadsimta
Vernigerodes pili pašā kalna galā, līdz kurai nokļūt varējām ar bānīti.
Ceturtdien vēl pēdējās sarunas par nākošajiem projekta uzdevumiem, un tad
atpakaļceļš uz mājām, iegriežoties arī skaistajā Saksijas pilsētā Drēzdenē.
Visas šīs dienas skolēni viesmīlīgi tika uzņemti vācu skolēnu ģimenēs, kurās
tika rasta iespēja vēl papildus gūt dažādus iespaidus.
Gaidīsim vācu skolēnus pie mums Ādažos novembrī, kad tiek plānots arī vācu
un mūsu dejotāju kopīgs koncerts!

