
 

 

Brauciens uz Turciju “Erasmus+” projekta “Touch the magic of Fairy Tales” ietvaros 
 

Pateicoties Eiropas Savienības finansētajam „Erasmus+” projektam, kurā piedalās vairākas 
skolas no dažādām Eiropas valstīm, šī gada novembrī Garkalnes MVV skolotāji Ināra Kļaviņa un 
Oksana Riekstiņa devās sešu dienu ilgā ceļojumā uz Turciju, mazo pilsētu Afyonkarahisar, ar mērķi 
piedalīties projekta uzsākšanas darbā: organizēt projekta komandu, izstrādāt darba plānu, iepazīties ar 
Turcijas izglītības sistēmu un skolas - projekta koordinatora struktūru, kā arī uzlabot savas prasmes 
komunicēt angļu valodā.  
 

Mūsu ceļš sākās 9. novembra rītā Rīgas lidostā. Pirmais galamērķis – Stambulā. Neliela 
“welcom meeteng” garumā iepazīstamies ar projekta partneriem. Nākamā dienā –  
10. novembrī - ekskursija pa Stambulas pilsētas centru, kur apskatījām Blue Mosque, Hagia Sophia un, 
protams, slaveno Bosfortūru. Vakarā ar lidmašīnu devāmies uz pilsētu Afyonkarahisar.  
 

11. novembrī pulksten 10:00 bijām skolā - AYŞEGÜL ARSOY İLKOKUL. Skola bija skaisti 
noformēta internacionālā skolas projekta oficiālajai atklāšanai. Dienas plānā - iepazīt darbu stundās, 
izjust atmosfēru pašiem atrodoties skolas solā. Kā viesi apmeklējām dažādas stundas. Šajā dienā visi 
partneri iepazīstina arī ar savas skolas prezentācijām un atbildēja uz jautājumiem par savas valsts 
izglītības sistēmu un skolas programmām. 

12.novembrī diena sākas ar Provincijas Izglītības departamenta apmeklējumu un stāstu par  
„Erasmus+” projektu. Pēc tam, kad visi tika iepazīstināti ar ārzemju viesiem, notika fotografēšanās 
vietējās avīzes korespondentiem. Pēc Departamenta dodamies uz nelielu ekskursiju pa pilsētu. Dienas 
beigās visi dalībnieki skolā noformēja projekta stūrītī – katrs par savu skolu, un uzdāvinājām dāvanas 
no skolas un no bērniem (1.a un 2.b. klases). 



    
 

13. novembrī  – mūsu pēdējā diena Afyonkarahisarā. Jau deviņos bijām skolā, kur pēc 
satikšanās ar pārējiem skolēniem un skolotājiem dodamies uz direktora kabinetu un līdz galam 
apspriedām izmaiņas programmā, skolēnu aktivitātes projektā, risinājām satikšanās vietas un laikus, 
eTwinning un Facebook platformu veidošanu. Turku koordinators iepazīstina mūs ar projekta simbolu 
– EUlelle (EUdoll), kura ceļos pa visām projektā iesaistītajām valstīm. 
 

  
 

14. novembrī dodamies atpakaļceļā – no sakumā uz Stambulu un pēc tam tālāk mājās. 
 

Šīs dienas Turcijā mums, Garkalnes skolotājiem, tiešām bija ļoti vērtīgas, jo iepazinām ne tikai 
citu valstu izglītības sistēmas, bet arī ieguvām daudz jaunu draugu no „Erasmus+” projekta 
dalībvalstīm. Ar šiem cilvēkiem turpinām kontaktēties vēl šobrīd. Domājam, ka savu Latvijas un 
Garkalnes vidusskolas „vēstnieku” lomu esam izpildījušas labi, esam godam pārstāvējušas mūsu valsti, 
un par mums palicis tikai labākais iespaids.  
 

Esam priecīgi paziņot, kā nākamā projekta “pietura” ir Latvija. Ļoti ceram, ka Garkalnes 
skolēni un skolotāji aktīvi iesaistīsies projekta darbā.  
 

 


