
Jaunpils vidusskola Comenius projektā Austrijā 

 

Aizvadītajā gadā  no 5. līdz 13. decembrim  Jaunpils vidusskolas delegācija 

devās uz Austriju, kur starptautiskā projekta «Comenius» ietvaros kopā ar kolēģiem no 

citām sadarbības skolām  (no Vācijas, Polijas, Ungārijas, Lietuvas, Austrijas) diskutēja 

par drošību un labajām manierēm internetā. Šī bija jau projekta 5.aktivitāte un  

programmu šoreiz sagatavoja  Veitensfeldes skolas kolektīvs. Projektā no Jaunpils puses 

piedalījās skolnieces Laura Arele, Līga Baumane un Ivonna Martuzāne, skolotājas Ilze 

Inkina un Irēna Martuzāne, un projekta vadītājs – direktors Jānis Liepiņš. 

Skolnieces Līga Baumane, Ivonna Martuzāne un Laura Arele, projektā nokļuva, 

pēc viņu domām, pateicoties savām zināšanām un prasmēm strādāt ar datoriem, 

atraktivitātei un komunikācijas prasmēm, kā arī svešvalodu zināšanām un uzņēmībai. Tā 

kā šoreiz starptautiskā projekta «Comenius» tēma bija drošs internets, pirms došanās uz 

Austriju  meitenes meklēja nepieciešamos materiālus internetā un sagatavoja tematikai 

atbilstošu prezentāciju.Skolnieces uzskata, ka visās valstīs, tai skaitā Ungārijā, Polijā, 

Lietuvā, Vācijā un Austrijā, kas šī projekta ietvaros savstarpēji draudzējas un sazinās, 

problēmas ir ļoti līdzīgas. Proti, sarunājoties ar kādu internetā, gan pašiem jauniešiem, 

gan viņu vecākiem vienmēr jāpatur prātā, ka sarunu biedrs varētu arī nebūt tas, par ko 

uzdodas. Tomēr citās valstīs, uzsver Laura Arele, tikai tagad par aktualitāti kļūst rupjības 

un neiecietība internetā. Tādēļ visplašākās diskusijas bija tieši par to - kādai vajadzētu būt 

virtuālās saziņas etiķetei.  

 Projekta ietvaros ne mazāk svarīga ir citas kultūras iepazīšana un citas izglītības 

sistēmas izpēte. Projekta dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt Ziemassvētku koncertu 

baznīcā, iepirkties Ziemassvētku tirdziņā reģiona galvaspilsētā Klāgenfurtē, apmeklēt 

dažādus muzejus, iepazīties ar vietējām ražotnēm – piena pārstrādes uzņēmumu, Austrijā 

slavenu alus darītavu, tradicionālo tautas tērpu darbnīcu un veikalu. Tāpat arī apmeklēja 

tropisko dzīvnieku un zivju māju - Vivariumu, interesanta un neaizmirstama bija 

ekskursija  dzelzceļa muzejā.  Patīkams pārsteigums bija, ka, apmeklējot Austriju, 

iepazinām visu pasauli, jo Veitensfeldas skolā bija ieradušies arī kāda cita projekta 

dalībnieki - jaunieši no Kongo, Indonēzija, Indijas un citām valstīm, kuru uzdevums bija 

eiropiešiem demonstrēt savas kultūras krāšņumu. Meitenes atzīst, ka visjautrāk bija 

mācīties āfrikāņu dejas un bungu spēli. 



 Diemžēl, vētras dēļ nācās atcelt plānoto slēpošanu kalnos, kuru visi ļoti 

gaidījām. Tomēr kalnos, iespējams, nonāca visu projekta dalībnieku gaisa baloni. Katram 

balonam bija klāt pievienota kontaktinformācija, lai balona atradēji varētu sazināties ar tā 

īpašniekiem. 

Tā kā ceļā devāmies ar busiņu, neaizmirstams ir pats braucienā pavadītais laiks, 

jo bija iespēja iepazīt Olomoucu – mazu pilsētiņu Čehijā, skaisto Austrijas galvaspilsētu 

Vīni, Krakovu Ziemassvētku rotā.  

Comenius projekts noslēgums paredzēts sadarbības skolā Kirnē, Vācijā.  

                                                                                                  Projekta dalībnieki 


