Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’
Bratislavā
Erasmus + projekta ‘’You-Topia’’ ietvaros, 2017. gada
2. – 6. aprīlī notika otrā tikšanās reize Bratislavā. Šoreiz
dalību projektā uzņēmās 4 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas
skolēni – Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers
Nagainis un Edgars Fesčenko. Kopā ar skolotāju
Voldemāru Muižnieku, mums pavērās lieliska iespēja
doties uz īpašu skolu, Stredná odborná škola pre žiakov so
sluchovým postihnutím Slovākijā, kurā mācās nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi skolēni.
Visas projekta aktivitātes, galvenokārt, norisinājās šajā skolā.

Dzīvošana Hostelī tika nodrošināta kopā ar citu valstu pārstāvjiem no Vācijas,
Polijas, Zviedrijas, Itālijas, Īrijas. Tas bija lielisks veids, kā satikt un iepazīt pārējos
projekta dalībniekus, kā arī satikt iepriekšēja projekta tikšanas reizē iepazītos draugus.

Projekta tēma ‘’Izglītība un darbs’’.
Šīs projekta ‘’You-Topia’’ otrās skolēnu tikšanās reizes galvenā tēma bija izglītība un
darbs (Education & Work). Katrai skolai bija jāsagatavo pāris mājas darbi. Viens no tiem sagatavot īsu videofilmu, kurā katra dalībvalsts skola centās parādīt, kāda izglītošanās ir
pieejama katrā projekta partnerskolā un kā tas ietekmē skolēnu izvēli karjerā. Visus
video var apskatīt projekta mājas lapā http://you-topia.eu/video.html. Papildus, katrai
skolai bija jāsagatavo prezentācija par izglītības sistēmu valstī un alternatīvo izglītību, kā
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arī prezentāciju par robotiku. Projekta viens no mērķiem ir Eiropa nakotnē, tāpēc katra
projekta partenrskola sagatavoja īsu vestījumu – es nākotnē, pēc gadiem ...
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím mūs sagaidīja ļoti
sirsnīgi un laipni. Gluži tāpat kā Minhenes skolā, arī Bratislavas skolā visi projekta
dalībnieki tika iedalīti 3 darba grupās – mijiedarbība (interaction), dokumentēšana
(documentation) un attīstība (development):
1. Mijiedarbības grupa veidoja īsu kustību (bez vārdiem) teātra izrādi ‘’Is It worth?’’,
kuras režisors bija skolas teātra pulciņa skolotājs Jozef Rigo;
2. Dokumentēšanas grupa veidoja elektronisku Erasmus + projekta ‘’You-Topia’’ eavīzi, kurā apkopoja informāciju par pirmajām divām skolēnu tikšanās reizēm, izvēloties
oriģinālu dizainu un izkārtojumu;
3. Attīstības grupa domāja par nākotnes skolu, iesaistot skolēnu apmācībā robotus.
Arī skolotāji izveidoja prezentāciju, kurā apkopoja idejas par viņuprāt ideālo nākotnes
skolu.
Dalībnieku ikdiena bija daudzveidīga - tika organizēti pašizglītošanās semināri, kurus
vadīja konkrētās nozares eksperti. Vienu dienu norisinājās tikšanās ar ‘’Start-up’’
ekspertu, kurš konsultēja projekta dalībniekus efektīva biznesa uzsākšanai. Iegūtās
zināšanas iedrošināja jauniešus īstenot savus sapņus, nebaidīties no grūtībām, kā arī
kontrolēt savas attiecības ar cilvēkiem.

Izglītojošas ekskursijas.
Projekta dalībniekiem arī šoreiz tika noorganizētas dažādas izglītojošas ekskursijas.
Mēs devāmies un VOLKSWAGEN ražotni, kurā ražo 6 dažādu automašīnu markas:
Volkswagen,
Škoda,
Reanault,
Seat, Audi,
Bently. Šī ekskursija bija
ļoti aizraujoša, jo projekta
dalībniekiem bija iespēja
pārliecināties,
ka
mūsdienās šāda veida
rūpniecība ir ļoti attīstīta
un lielāko ražošanas darbu
paveic roboti. Interesanti
fakti bija arī tādi, ka vienas
automašīnas ražošana ilgts
vidēji 8 stundas, savukārt
dienā, šī ražotne spēj
izgatavot aptuveni 1500 automašīnas.
Ļoti aizraujoša bija arī interaktīvās zinātnes izstādes ‘’Aurelium’’ apmeklēšana, kurā
bija redzami dažādas zinātnes – fizikas, bioloģijas eksponāti, kā arī atjautības uzdevumi
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un izklaidējošas spēles, kuras katrs apmeklētājs var izmēģināt, izpētīt kā arī jautri pavadīt
laiku un paplašināt savas zināšanas dabaszinātnēs.
Lai arī laikapstākļi pavasara plaukstošajā Bratislavā mūs ar auksto vēju nelutināja,
pilsēta mums sevi parādīja no skaistākās puses – tīra, sakopta, vecpilsētā ir restaurētas
gandrīz visas ēkas, ziedošas klumbas un gandrīz katrā mājas pagalmā ziedošs sakuras
krūms.
Ieguvumi no projekta.
Šī projekta galvenais ieguvums ir pieredze komunikācijā ar dažādiem cilvēkiem, tajā
skaitā ar nedzirdīgajiem, kas mūs iedvesmoja kļūt atklātākiem un radošākiem. Projektā
mēs ieguvām jaunus draugus, kuri dalījās ar noderīgu informāciju par izglītību viņu
valstīs, kas mums pašlaik ir aktuāla tēma, kā arī uzzinājām par citu valstu kultūru.
Viennozīmīgi mēs pilnveidojām savas angļu valodas zināšanas un prasmes. Mēs esam
patiesi pateicīgi par iespēju piedalīties šājā projektā, kas deva mums lielisku pieredzi un
neaizmirstamas patīkamas emocijas un atmiņas. Esam iedvesmoti turpmākai sadarbībai
un gatavi aktīvi darboties, jo jau rudenī šis projekts norisināsies mūsu skolā!

Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers Nagainis, Edgars Fesčenko
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