Pavasaris janvārī
Turpinās Erasmus+ projekta aktivitātes
Kad Latvijā ziema uzņēmusi kārtīgus apgriezienus, projekta “Explore culture – bit by bit”
aktivitātes divus skolotājus un trīs skolēnus aizveda uz Grieķijas galvaspilsētu Atēnām. Laiks šeit –
kā aprīlī Latvijā.
Pirmā diena Atēnās sakrita ar plašajām grieķu protesta akcijām pret Maķedonijas
nosaukumu. Dodoties pastaigā pa pilsētu, mums pat prātā neienāca doma, ka nokļūsim šo notikumu
epicentrā! Demonstrantu skaits tiešām bija iespaidīgs – gan galvenā iela, gan visas blakus ielas,
ieliņas bija cilvēku pārpildītas, visapkārt Grieķijas karogi, skanēja gan dziesmas, gan uzrunas, gan
dažādi saukļi.

Nākamā diena bija projekta pirmā darba diena. Tā sākās ar Ilionas speciālās pamatskolas
apmeklējumu, iepazīšanos ar skolotājiem, skolēniem. Iliona ir viena no lielākajām Atēnu
priekšpilsētām. Tā kā skolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, šeit viss ir pakārtots skolēnu
vajadzībām. Mūsu uzmanību piesaistīja katras klases noformējums – jau sākot ar kabinetu durvīm.
Viena kabineta ieeja atgādina džungļus, kāda cita – iekļūšanu pilī.. Arī iekšējais noformējums
katrai klasei atšķirīgs.

Pēc skolas apskates noskatījāmies skolēnu un skolotāju sagatavoto priekšnesumu – izrādi
par krāsaino ziloni. Šajā izrādē netrūka ne dziesmu, ne deju, ne pārsteigumu. Jāsaka, ka katra
dziesma, katra kustība, katrs dzejolītis šiem skolēniem ir īpašs sasniegums, tādēļ vērot bērnu
uzstāšanos bija ļoti aizkustinoši.

Katra projekta posmā mēs apgūstam kādas praktiskas iemaņas – kā jau projekta nosaukums
vēsta – pa kripatiņai no katras valsts kultūras. Grieķu kultūrā svarīga vieta ir keramikai. Tā nu trīs
dienu laikā ar mūsu rokām tapa dažādi baltā māla izstrādājumi – krāsainas flīzītes, rotaslietas,
dekoratīvi priekšmeti. Vēl, staigājot pa Atēnām, apmeklējot Akropoli, Zeva templi un citas
vēsturiskas vietas, muzejus, krodziņus, projekta dalībnieki, protams, safotografēja daudz skaistu,

interesantu bilžu. Projekta noslēguma dienā mūsu visu radītie darbi un fotogrāfijas veidoja izstādi,
kuru apmeklēja arī skolas audzēkņu vecāki un ģimenes locekļi.

Grieķija ir arī olimpisko spēļu dzimtene, tāpēc apmeklēt vienu no vecākajiem stadioniem
pasaulē bija ļoti interesanti. Ieejot stadionā, protams, sajūties ļoti maziņš. Kā nu ne – tajā vienlaikus
var sasēsties līdz pat 45-50 tūkstošiem cilvēku. No stadiona caur tuneli var nokļūt improvizētā
muzejā, kas izveidots sportistu ģērbtuvju priekštelpā. Te izvietoti visu olimpisko spēļu plakāti, tāpat
redzamas arī olimpiskās lāpas.
Kas no šī brauciena visspilgtāk paliks atmiņā Aivijai, Gunitai un Marijai – 9. klases
skolniecēm? Senā arhitektūra, Akropole, no kurienes redzamas vai visas Atēnas, iespēja “piedzīvot
vēsturi”, programmas dažādība, jauniegūtie draugi.
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