
 

Projekts  

„Comenius skolu partnerība „Citas valstis - citas paražas: svētku kultūra 

daudzkultūru skolās“  

(Nr.: 07-LVA01-CO06-00068-1) 

 

 

       Projektā piedalījās skolas no trim valstīm: Vācijas, Latvijas, Čehijas. 

Balstoties uz koncepciju, saskaņā ar kuru tiek veicināta personīga kultūras identitāte 

un vienlaicīgi tiek nostiprināta tolerance attiecībā uz citām kultūrām, visi projekta 

partneri aktīvi strādāja pie tēmas „Citas valstis – citas paražas: svētku kultūra 

daudzkultūru skolās“. 

 

Projekta ilgums 2 gadi: 2007.-2009.  

 

Projekta dalībnieki:  

• Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola (Latvija),  

• Ģimnāzija Kromeriz (Čehija),  

• Janusz-Korczak-Gesamtschule (Vācija),  

• Daugavpils 15. vidusskola (Latvija).  

 

Projekta ietvaros notiek partneru izvēlēto svētku un paražu plānošana, sagatavošana, 

novadīšana un salīdzināšana.  

 

Projekta mērķi:  

1. Pedagoģisko koncepciju apmaiņa daudzkultūru svētku tradīciju attīstībai.  

2. Eiropas dienu svētku ieviešana visās projekta partneru skolās.  

3. Starpskolu partnerības apjoma uzlabošana un novērtēšana.  

4. Kontaktu nostiprināšana starp visu projekta partneru skolu skolniekiem. 

 

Projekta saturs – Svētki un svētku kultūra: 

skolas dzīves svētki,  

tautas (nacionālie) svētki,  

reliģiskie svētki,  

kopīgie svētki – Eiropas diena 9. Maijā.  

Projekta ietvaros tika plānoti mobilitātes braucieni uz Vāciju, Čehiju un Latviju. 

 

Mobilitāšu kalendārs: 

06.12. - 9.12.2007 – Čehija, Kromeriža,  

10.04. – 13.04.2008 – Vācija, Bottrope,  

5.05. - 18.05.2008 – Latvija, Daugavpils,  

16.10. - 19.10.2008 - Čehija, Kromeriža,  

19.03. -. 22.03.2009 – Latvija, Daugavpils,  

26.04. - 29.04.2009 - Vācija, Bottrope.  



 

 

Aktivitātes un mobilitātes: 

Mobilitātes brauciens uz Čehiju (6.12.-9.12.2007.) 

Gymnazium Kromeriž 

Masarykovo namesti 496, 767 01 Kromeriž, Česká Republika. 

 

Mobilitātes  brauciens uz Vāciju (10.04.-13.04.2008.) 

Janusz-Korczak-Gesamtschule, 

Horster Str. 114, D-46236 Bottrop, Vācija. 

 

Tikšanās Daugavpilī  (15.05 - 18.05. 2008.). 

 

Mobilitātes brauciens uz Čehiju Gymnazium Kromeriž (16.10.-19.10.-2008.). 

 

Tikšanās Daugavpilī (19.03. -. 22.03.2009.). 

 

Mobilitātes brauciens uz Vāciju (26.04. - 29.04.2009.) 

Janusz-Korczak-Gesamtschule. 

  

Projekta rezultāti: 

Svētku kalendārs, 

CD par skolas dzīves svētkiem partneru valstīs, 

Paziņojumi presei par projekta gaitu, 

Eiropas dienu dokumentēšana (video, fotobildes, atskaites), 

Eiropas Savienības Parlamenta apmeklējums Briselē. 

 

Kontaktinformācija: 

Ļubova Deļmuhamedova, projekta vadītāja 

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola 

Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV- 5417 

Tālr./fakss: 654 36893, e-pasts: lts@ltsts.lv 
 


