
Ata Kronvalda Durbes pamatskolas dalība projektā „International 

Village”, 2017, Slovākijā 

 

No 9.-17.septembrim septiņi drosmīgākie 8.,un 9. klases skolēni- K. Gruntiņš, R. 

Gaulis, J.D. Feldmanis, R. Kalniņš, R. Bucika, K. Šveida, A. Strunga kopā ar angļu valodas 

skolotāju E. Gauli piedalījās projektā „International Village”, kurš ik gadu norisinās Slovākijā 

septembra mēnesī. Šajā projektā tiek aicināti skolēni no Eiropas Savienības valstīm vecumā no 

14. līdz 17. gadiem, kuriem ir labas angļu valodas prasmes. Projekta mērķis- uzlabot skolēnu 

valodas prasmes, lietot angļu valodu komunicējot ar citu valstu skolēniem, pedagogiem, saprast 

valodas lomu un nozīmīgumu mūsdienās. 

Šī gada septembra posmā piedalījās 6 valstis- Rumānija, Spānija, Čehija, Polija, Beļģija 

un Latvija, kopā 137 dalībnieki. Skolēni nometnes laiku dzīvoja viesnīcā Lubovna, netālu no 

Tatru kalniem, baudīja Slovāku ēdienus, atvasaru ar 30 grādu siltumu, pielietoja un uzlaboja 

savas angļu valodas prasmes komunicējot ar vietējiem skolotājiem, dalībvalstu studentiem un 

saviem istabas biedriem. Nedēļas garumā skolēni iesaistījās dažādās aktivitātēs gan mākslā, gan 

sportā, gan apkārtnes izzināšanā, kāpšanā kalnos, piedaloties organizētajās ekskursijās- uz 

Krakovu, Spiškas pilsdrupām, akvaparku. Projektā pavadītais laiks bija spraigs un notikumiem 

bagāts, sākot jau ar pirmdienas vakara katras valsts prezentāciju un nacionālo ēdienu 

izgaršošanu, vēlāk konkurss- cik labi pazīsti projekta dalībvalstis, nedēļas noslēgumā- kino 

vakars ar šausmu elementiem, pikniks ar desu cepšanu , iespēju kopā uzspēlēt bumbu, padziedāt 

vai vienkārši parunāties. 

Nedēļa prom no mājām, garais ceļš uz Slovākiju un atpakaļ, jaunie istabas biedri bija 

viens no lielākajiem pārbaudījumiem ar kuru dalībniekiem nācās pašiem tikt galā un kuru visi 

izturēja godam. 

Gribu teikt lielu paldies skolēniem par atsaucību un drosmi, izturību visa projekta 

garumā.  

Paldies Durbes novada domei par finansiālo atbalstu un šoferim Aivaram par pacietību 

un izturību garajā mājupceļā. 

Skolēnu atsauksmes pēc atgriešanās no projekta:  

„Šī bija labākā nedēļa manā dzīvē”. 

„Projekta laikā ieguvu jaunus draugus, uzlaboju savas valodas prasmes, guvu pārliecību un 

drosmi ”. 

„Patika sadarboties ar skolotājiem, kuru dzimtā valoda ir angļu, liels paldies viņiem.” 

„Nākamgad noteikti gribētu braukt atkal”. 

Ieguvums skolotājiem- komunikācija gan ar skolēniem, gan skolotājiem no dažādām 

valstīm, pieredzes apmaiņa gan mācīšanas jomā, gan dažādu ideju apmaiņā.  

 

 

Angļu valodas skolotāja Evita Gaule 

 

 

 


