Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas delegācija piedalās
Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta sanāksmē Rumānijā
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola (turpmāk – TVNV) no 2012.gada 1.augusta
īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu
daudzpusējās partnerības” projektu „Ways into Inclusion” („Ceļi uz iekļaujošo izglītību”)
(turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir vienotas iekļaujošās izglītības sistēmas pilnveides
plāna izveidošana un realizācija Eiropas Kopienas kontekstā, kā arī kvalitatīvas iekļaujošās
izglītības ieviešana un īstenošana katra projekta partnera skolā. Projekta īstenošanā ir
iesaistījušās sadarbības skolas vēl no trim valstīm: Speciālā skola Nr.10 no Bukarestes
Rumānijā; Speciālās izglītības centrs "Am Wasserturm" no Rostokas Vācijā; Emine ve Hasan
Aytaçman İlköğretim Okulu skola no Stambulas Turcijā.
Projekta īstenošanu nodrošina ar TVNV direktora rīkojumu izveidota darba grupa
piecu cilvēku sastāvā. Projekta īstenošanas koordinatora pienākumus pilda TVNV direktors
Normunds Rečs, projekta kontaktpersona un atbildīgā par komunikāciju ar projekta
partneriem Vācijā, Rumānijā un Turcijā ir angļu valodas skolotāja Aiva Leitāne, par projekta
saturiskajiem jautājumiem atbild TVNV direktora vietniece Silva Vēvere, projekta publicitāti
un informācijas par projekta norisēm vākšanu, uzkrāšanu, noformēšanu un ievietošanu skolas
interneta vietnē nodrošina informātikas skolotāja Linda Rukmane, savukārt TVNV direktora
vietniece Gita Aulaciema koordinēs projekta dalībnieku sanāksmes sagatavošanu un norisi
skolā 2013.gada septembrī.

1.attēls. Projekta sanāksmes dalībnieki Bukarestes 10.speciālās skolas pagalmā

Projekta ietvaros Bukarestē Rumānijā no 5. līdz 8. novembrim tika organizēta pirmā
projekta sanāksme, kurā piedalījās visu četru projekta partnerskolu pārstāvji. TVNV un
Latviju šajā sanāksmē pārstāvēja direktors Normunds Rečs, direktora vietniece Silva Vēvere
un skolotāja Aiva Leitāne. Līdz sanāksmei tika sagatavotas datorprezentācijas par TVNV,
Tukumu, Latviju, Latvijas izglītības sistēmu, atbildes projekta partnerskolu aptaujai par
iekļaujošo izglītību, kā arī projekta logotipa skice. Sagatavojām katrai projekta partnerskolai
arī nelielu dāvanu maisiņu, kurā ielikām Pūrē ražoto šokolādes konfekšu kārbu ar senā
Tukuma attēlu uz vāka un pārliekamo 2012.gada kalendāru ar Latvijas skatiem.
Sanāksmes pirmajā dienā 5.novembrī mēs viesojāmies Bukarestes 10.speciālajā skolā,
kur mūs un arī pārstāvjus no Turcijas un Vācijas sagaidīja ar sālsmaizi. No Turcijas un
Vācijas skolām uz sanāksmi bija ieradušies pa četriem pārstāvjiem, bet Rumāniju pārstāvēja
trīs dalībnieces. Pēc sanāksmes dalībnieku savstarpējas iepazīšanās un skolas apskates
noklausījāmies katras valsts pārstāvju informāciju par savu skolu, pilsētu un valsti. Pirmajā
kafijas pauzē katras valsts pārstāvjiem bija jāliek galdā attiecīgajai valstij raksturīgs ēdiens.
Mēs no praktiskā viedokļa kā piemērotāko līdzvešanai uz Rumāniju izvēlējāmies Lāču
rupjmaizi ar žāvētiem augļiem un riekstiem. Turcijas pārstāvji sanāksmes dalībniekus cienāja
ar saldumiem: dažādu garšu un krāsu ledenēm un lukumu. Savukārt kā rumāņu ēdieni uz
galda tika likti dārzeņu biezeņi ar baltmaizi un vairāku veidu kēksi.

2.attēls. Projekta sanāksmes dalībnieki vēro bērnu praktiskās nodarbības Bukarestes
10.speciālajā skolā

Pirmās dienas darbs turpinājās ar projekta partnerskolu aptaujas par iekļaujošo
izglītību atbilžu prezentāciju un analīzi, kam sekoja projekta logotipu konkurss. Logotipu
konkursam katra partnerskola bija sagatavojusi vismaz vienu iespējamā projekta logotipa
paraugu. Pēc visu paraugu novērtēšanas un atklātas sanāksmes dalībnieku balsošanas par
projekta logotipu ar balsu vairākumu tika apstiprināts mūsu skolas piedāvātais logotipa
variants, par ko mums, protams, ir liels prieks.

3.attēls. Balsošana par projekta logo
(uz ekrāna pa labi – mūsu skolas piedāvātais logo variants, kas ieguva visvairāk balsu)

Otrās sanāksmes dienas iesākumā projekta sanāksmes dalībnieki viesojās Bukarestes
1.pamatskolā (Scoala Nr.1 „Sfintii Voievozi” Bucuresti) un Logopēdiskajā centrā, kā arī
iepazināmies ar Rumānijas pieredzi bērnu interešu izglītības pasākumu nodrošināšanā,
izmantojot brīvprātīgo jauniešu darbu. Šajā sakarā interesants bija ēnu teātra pulciņa
nodarbības apmeklējums, kur bērni no aplikāciju papīra gatavoja dzīvnieku tēlu siluetus un
pēc tam ar tiem aiz izgaismota ekrāna izteiksmīgi izspēlēja vienkāršas pasaku ludziņas.
Pulciņa nodarbību ar degsmi un sirsnību vadīja rumāņu jauniete, kas šo darbu veica kā
brīvprātīgā.
Pēcpusdienā sanāksmes dalībniekus uzņēma Bukarestes pilsētas pašvaldības Skolotāju
metodiskajā centrā, kura vadītājs informēja par metodiskā centra darbu un Rumānijas valsts
prasībām pedagogu kvalifikācijas pilnveidei. Interesanti, ka Rumānijā skolotājus sauc par
profesoriem (profesor).
Otrās sanāksmes dienas noslēgumā projekta dalībnieki vienojās, ka Turcijas partneri
līdz nākamajai projekta sanāksmei, kas notiks 2013.gada martā pie Vācijas pārstāvjiem
Rostokā, sagatavos projekta mājas lapu, kurā tiks ievietota informācija par projekta
partneriem, projekta aktivitātēm un projekta ietvaros sagatavotie materiāli par iekļaujošo
izglītību.
Sanāksmes trešā diena iesākās ar Cotroceni pils apmeklējumu, kas vēsturiski bijusi
Rumānijas karaļu pils, bet mūsdienās ir Rumānijas prezidenta rezidence. Pils atstāja
pacilājošu iespaidu ar savu krāšņumu un reprezentativitāti, diemžēl drošības apsvērumu dēļ
pilī un tās teritorijā fotografēt bija aizliegts.
Tālāk Rumānijas projekta partneri iepazīstināja mūs ar Bukarestes 7.speciālo skolu,
kur mācās bērni un jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Šajā skolā varējām vērot,
kā bērnu valodas attīstīšanai tiek izmantoti digitāli interaktīvie palīglīdzekļi.
Trešās dienas pēcpusdienā visiem projekta sanāksmes dalībniekiem bija iespēja doties
braucienā ar autobusu pa Bukaresti, lai iepazītos ar pilsētas ievērojamākajām vietām un

objektiem. No tālienes apskatījām arī kādreizējā Rumānijas komunistiskā diktatora Nikolajes
Čaušesku pili, kas tagad ir Rumānijas parlamenta mājvieta un tiek saukta par Parlamenta pili
(Palatul Parlamentului). Informācija Vikipēdijā liecina, ka Rumānijas Parlamenta pils
platības ziņā ir lielākā ēka Eiropā. Ēkas būvniecība tika uzsākta 1984.gadā Nikolajes
Čaušesku valdīšanas laikā. Tolaik tika iecerēts, ka ēka apvienotu Čaušesku personīgo
rezidenci, kā arī valsts politiskās un administratīvās pārvaldes nozīmīgākās institūcijas. Pils
atrodas pašā Bukarestes centrā un, lai tās celtniecībai atbrīvotu vietu, 1980.gadā tika nojaukts
pilsētas vēsturiskais centrs, tajā skaitā 19 pareizticīgo baznīcas, sešas sinagogas, trīs
protestantu baznīcas un 30 000 mājvietas. Brīdī, kad 1989.gadā krita Čaušesku režīms, pils
būvniecība bija pabeigta, taču turpinājās tās iekšdarbi. Krītot režīmam, šie darbi pārtrūka un
daļa iekšdarbu tā arī nekad netika veikti – par to liecina daudzās tukšās pils telpas.

4.attēls. Mūsu skolas delegācija pie Eiropā lielākās ēkas

Projekta sanāksmes ceturtajā dienā dalībnieki pārrunāja turpmāk veicamās projekta
aktivitātes, saskaņoja nākamo projekta sanāksmju iespējamos norises laikus, aizpildot
aptaujas anketas analizēja pirmās projekta sanāksmes norisi un rezultātus. Projekta partneri
vienojās, ka nākamā projekta sanāksme notiks 2013.gada martā Rostokā Vācijā. Taču līdz tam
katram projekta partnerim ir jāpaveic savs mājasdarbs – jāsagatavo pārskats par iekļaujošās
izglītības īstenošanu savā valstī.
Izvērtējot pirmās sanāksmes rezultātus, secinājām, ka tā bijusi ļoti saturīga, labi
izplānota un organizēta. Sanāksmes laikā tika izpildīti visi paredzētie projekta darba
uzdevumi. Visi projekta partneri sanāksmei bija labi sagatavojušies un ar atbildīgu un lietišķu
attieksmi iesaistījās sanāksmes darbā. Mūsu skolas pārstāvji ir gandarīti par iespēju projekta
ietvaros iepazīties ar lieliskiem kolēģiem no Rumānijas, Turcijas un Vācijas. Īpašs paldies par
Bukarestē pavadītajām dienām sanāksmes organizatorei Mihaelai (Mihaela Bazarciuc)!
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors un
projekta koordinators Normunds Rečs

