
                    

Brauciens uz Spāniju   

“Erasmus +” projekta “Touch the Magic of Fairy Tales ” ietvaros 

Turpinājums mūsu skolas 

Erasmus+ projektam „Touch the Magic 

of Fairy Tales” notika saulainajā 

Spānijā.  

Pēc ceļā pavadītām divām 

dienām mēs sasniedzām galamērķi – 

Gvadalahara pilsētu, lai nākamajā dienā 

apmeklētu 7.Colegio Educacion Infantil 

Primaria Rio Tajo skolu. 

Jau pirmajā dienā skolēni mūs 

pārsteidza ar priekšnesumiem un pašu 

gatavotiem suvenīriem. Katra klase bija sagatavojusi nelielu pārsteigumu partneru 

valsts skolotājiem. Latvijas pārstāvjus sagaidīja ar spāņu nacionālo deju. Pēc bērnu 

priekšnesumiem piedalījāmiem oficiālā skolas bibliotēkas atklāšanas ceremonijā, 

tikāmiem ar skolas skolotājiem un izglītības ministrijas pārstāvjiem. Šīs pašas dienas 

vakarā mūzikas pavadījumā atpūtāmiem pasaku tēlu ballītē. 

Šajā skolā mācās bērni no 3 līdz 

12 gadu vecumam. Skola ir bilingvāla 

un tajā mācās bērni no dažādu tautību 

ģimenēm, tāpēc apmācības notiek angļu 

un spāņu valodā. Mēs sastapām gan 

krieviski runājošu zēnu, gan poļu, 

rumāņu un vēl citās valodās runājošus 

bērnus. Bērnu ģimenes ir ļoti dažādas. 

Šeit mācās bērni arī no bēgļu ģimenēm, 

pret kuriem Spānijā ir ļoti saprotoša 

attieksme. Pašvaldība palīdz šīm ģimenēm iejusties un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. 

Arī vietējie iedzīvotāji labprāt izvēlas šo skolu, jo bērniem ir labi mācību sasniegumi. 

Skolēni ir draudzīgi, spēlējas un mācās kopā neatkarīgi no valodas, ādas krāsas vai 

materiālā stāvokļa. 

Skolā tiek integrēti arī bērni ar speciālajām vajadzībām. Kaut arī viņu 

intelektuālais līmenis neatbilst vienaudžu attīstības līmenim, viņi mācās vecumam 

atbilstošā klasē, lai justos vienlīdzīgi. Katram skolēnam ar īpašām vajadzībām ir savs 

asistents, kurš palīdz mācību darba laikā. Ir arī savs atsevišķs galds un krēsls, kas 



nepieciešamības gadījumā aprīkots 

atbilstoši skolēna vajadzībām. Skolā 

strādā logopēds, speciālais pedagogs un 

psihologs.  

Katru dienu skolēniem ir ne 

vairāk kā 5 stundas: spāņu un angļu 

valoda, sports, dabas zinības, 

matemātika, māksla, rokdarbi… Pēc 

nodarbībām bērni dodas mājās un pilda 

mājas uzdevumus (interesanti, ka 

bērniem pārsvarā ir mugursomas ar riteņiem). Vēl ļoti raksturīgi šai skolai ir tas, ka 

bērni uzdevumu izpildīšanai neizmanto datoru, visi darbi tiek rakstīti ar roku, attēlus 

meklē dažādos žurnālos, tos izgriež un līmē. Datoru izmanto tikai informātikas 

stundās. Bet pats galvenais, ka visi bērni šajā skolā ir vienlīdzīgi, neviens netiek 

nodalīts. Un katram bērnam atrod individuālu pieeju. 

Pēdējā dienā skolā katra klase 

bija sagatavojusi teātra izrādi, bet viņu 

vecāki mūs pārsteidza ar pašu 

gatavotiem ēdieniem, kādi tiek gatavoti 

katra ģimenei. Mēs nobaudījām ne tikai 

Spāņu gardumus, bet arī Marokas, 

Ukrainas, Ganas un citu valstu 

tradicionālos ēdienus.  

Paldies Guadalahara skolai par 

lielisko uzņemšanu! Pēc šī brauciena 

esam guvušas ne tikai ļoti labus iespaidus, bet jaunas un radošas idejas savam 

darbam! 

Skolas starptautisko projektu koordinatore Ināra Kļaviņa un 

speciālās izglītības skolotāja Kristīne Karnīte 

 


