Starptautiskā projekta “Touch the Magic of Fairy Tales” partneru
delegācijas viesošanās
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā
No 10. līdz 15. martam mūsu skolā viesojās 15 skolotāji no 7 Eiropas valstīm. Lielākajai daļai
viesu tā bija pirmā vizīte Latvijā. Mūsu viesiem tika organizēta ne tikai plaša darba programma, viņiem
bija arī iespēja iepazīties ar Latvijas skaistākajām vietām, apmeklēt dažādus kultūras un izklaides
pasākumus. Tā kā viesi Latvijā pavadīja tikai piecas dienas, tās bija ļoti intensīvas un notikumiem
piepildītas. Otrdien bija ekskursija uz Rundāli, Bausku un Mežotnes pili. Rundāles pilī gides vadībā
tika apgūti pirmie soļi renesanses laika dejā.
Skolotāji bija patiešām aizrautīgi un
ieinteresēti. Trešdien – ekskursija pa Vecrīgas
brīnišķīgajām ielām, gida stāstījums bija
interesants, un mūsu ciemiņi uzzināja daudz
interesantu faktu par latviešu kultūru, mākslu,
tradīcijām. Vakarā viesi Latvijas Nacionālajā
Operā noskatījās baleta “Kopēlija” izrādi. Gan
operas ēka un interjers, gan baleta iestudējums
izraisīja mūsu viesu sajūsmu. Piektdien viesi
apmeklēja Siguldu, bet sestdien, izmantojot
jauko, saulaino laiku, baudīja spirgto jūras
gaisu Jūrmalā.
Katru rītu darba grupa strādāja,
plānojot dažādas projekta aktivitātes. Bet ceturtdien mūsu viesi visu dienu pavadīja skolā. Ciemiņus
sagaidīt nolēmām ar latviešu tautas pasakas iestudējumu. Lai gan „Sprīdītis” bija aptaujas līderis, tomēr
savam iestudējumam 5.a klases skolēni (klases audzinātāja A.Veismane) izvēlējās pasaku „Putnu un
zvēru karš”. Lugā piedalījās Jana, Alise, Tīna, Līva, Aivija, Jānis (5.a kl.) Mēģināja katru brīvu brīdi, jo
lomas bija jāierunā angļu valodā.

Viena no projekta aktivitātēm bija plakātu veidošana. Skolēni veidoja plakātus par katru
dalībvalsti, kā arī par Latviju – ka dāvanu katras valsts pārstāvim. Sākumā viesi apciemoja tās klases,
kas iesaistījušās projektā, priecājās par izveidotajiem plakātiem, interesējās par to, ko skolēni mācās.
Pēcpusdienā viesi noklausījās Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās skolas, Carnikavas Mūzikas un
mākslas skolas un Ropažu Mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” draudzības koncertu. Paldies par šo
ideju I. Pelcmanei – ciemiņi bija sajūsmā par mūsu bērnu talantiem.
Pēc
koncerta
turpinājām
apspriest jau padarīto, viesi prezentēja
savu valstu populārākās pasakas, kopā
sastādījām plānu tālākajam darbam.
Līdz nākamajai projekta tikšanās
reizei Grieķijā pie mums viesojas arī
projekta simbols – EUlelle, kurai mēs
uzdāvinājām tradicionālās latviešu
zeķes. Šajā laikā lelle kopā ar
skolēniem
dosies
ekskursijās,
apmeklēs dažādus pasākumus, bet
viņas redzētais tiks attēlots gan
zīmējumos,
gan
kolāžās,
gan
fotogrāfijās.

Prieks, saule un savstarpēja ieinteresētība raksturoja šo tikšanos, ceram uz veiksmīgu turpmāko
sadarbību un sasniegumiem projekta ieceru realizācijā!
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