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Pateicoties Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas dalībai
Erasmus+ projektā “You-Topia”,
3 skolēniem Viktorijai Vucenai, Sonorai Laumai Džigurei un
Ričardam Viļumsonam - no mūsu skolas 11 kl. bija
burvīga iespēja 2016.g. 28. novembrī – 2. decembrī
doties uz Vācijas pilsētu Minheni. Mums bija tas gods
reprezentēt Latviju un mūsu skolu šajā starptautiskajā pasākumā, kuram ir vairākas
kārtas. Kopā ar skolotāju Voldemāru Muižnieku, mēs devāmies vizītē uz SamuelHeinicke-Fachoberschule, kur galvenokārt norisinājās visa projekta darbība.
Dzīvošana tika nodrošināta hostelī kopā ar citu valstu pārstāvjiem no Īrijas,
Slovākijas, Itālijas, Polijas, Zviedrijas. Tas bija lielisks veids, kā iepazīt pārējos projekta
dalībniekus.

Projekta tēma “Komunikācija”.
Šī bija pirmā projekta “You-Topia” skolēnu tikšanās reize, kuras galvenā tēma bija
komunikācija (Communication). Katra skola bija sagatavojusi īsu videofilmu, kura
centās parādīt, kā un kādi komunikācijas veidi norit katrā projekta partnerskolā.
Visus video var apskatīt projekta mājas lapā http://you-topia.eu/video.html
Minhenes skolā visi projekta dalībnieki tika iedalīti 3 komunikācijas veidu grupās –
dokumentēšana (documentation), mijiedarbība (interaction) un attīstība
(development):
1. Mijiedarbības grupa veidoja ‘laika kapsulu’ un gatavoja īsu izrādi;
2. Dokumentēšanas grupa vāca un apkopoja materiālus par komunikācijas vediem
un tās attīstību laika gaitā, kā arī dokumentēja visas aktivitātes šajā nedēļā un taisīja
prezentācijas, kā mums gāja;

3. Attīstības grupa domāja par komunikācijas iespējām nākotnē.
Samuel-Heinicke-Fachoberschule mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi. Viņi bija parūpējušies
par to, lai mums būtu ļoti interesanti un jautri, un jāsaka tas viņiem izdevās. Vienu
projekta dienu mums vadīja divas meitenes no projekta “start small- think big” (sāc
lēnām – domā plaši) , viņas mums deva iespēju izdomāt mazu projektiņu, ar kuru
mēs kaut kādā veidā palīdzētu cilvēkiem. Jautrākā daļa sākās tad, ka šīs projekta
idejas vajadzēja “īstenot” 45 sekunžu garā video.
Izglītojošas ekskursijas.
Mums bija arī noorganizētas ekskursijas uz BMW autohalli un HUAWEII
pētniecības centru, kur mums pastāstīja par jaunākajām tehnoloģijām. BMW
autohallē, kur var apskatīt jaunākos BMW automašīnu un motociklu modeļus,
galvenais uzzsvars tika likts uz nākotnes komunikāciju starp automašīnu un cilvēku –
kā automašīna spēs pati braukt, atrast ceļu, novērst satiksmes negadījumus,
pielāgoties cilvēka fizioloģijai utml. Savukārt, HUAWEII pētniecības centrā, mēs
uzzinājam, kā tehnoloģijas milzīgā cilvēku pūlī palīdz atpazīt meklēšanā izziņoto
cilvēku vai arī potenciālo teroristu; kā attalināti var neitralizēt spridzekļus utt.
Ieguvumi no projekta.
Šajā projekta mēs, galvenokārt, ieguvām nenovērtējamu pieredzi un jaunas
zināšanas komunikāciju jomā, kā arī ieguvām jaunus draugus un pilnveidojām savas
angļu valodas zināšanas un prasmes. Apguvām prasmes komunikācijā ar
nedzirdīgiem cilvēkiem. Daži skolēni no Bratislavas (Slovākija) un Minhenes bija
vājdzirdīgi un nedzirdīgi.
Mēs esam patiesi pateicīgi par šo iespēju piedalīties šajā projektā, un esam
iedvesmoti turpmākai sadarbībai!
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