
Iespaidi par 2016./2017.m.g. apmaiņas projektu: 
 

Vutkeviča Katrīna Patrīcija: Man bija liels prieks piedalīties Hannoveres projektā. 
Projekta laikā var iepazīt šīs valsts kultūru, doties interesantās ekskursijās, iegūt jaunus 
draugus un superīgi pavadīt laiku. Dzīvojot vācu ģimenē var iepazīt šīs ģimenes tradīcijas 
un ikdienas rutīnu, kā arī izmantot apgūtās svešvalodas. Ja tiek piedāvāta iespēja 
piedalīties šādā projektā, tad es noteikti iesaku šo iespēju izmantot. 
 

Ivbule Evita: Apmaiņas programma ir devusi man daudz jaunu zināšanu manās valodas 
prasmēs kā ari ļāvusi man iepazīt vairākus fantastiskus jauniešus no dažādām Eiropas 
valstīm. Protams var nesakrist domas ar kādu cilvēku apmaiņas programmā, taču beigu 
beigās visiem ir vienots mērķis pavadīt labi laiku. Visiem iesaku piedalīties šādās 
programmās un pati esmu droša kā šī man nebija pēdējā! 
 
Auziņš Maksis Gustavs: Uzskatu, ka šī programma bija laba pieredze, kas it īpaši noder, 

lai pilnveidotu angļu valodas un komunikācijas spējas. Programmas laikā iepazinos ar 
dažādu Eiropas valstu jauniešiem, mācījos un izklaidējos kopā ar viņiem. Vienlīdzība un 

tolerance ir galvenās lietas, ko var pieredzēt nedēļu dzīvojot Vācijā. 
 
Franzoni Maikls: Man likās ļoti interesanti satikt dažādu tautību vienaudžus. Saprast kā 
viņi mācās un kā dzīvo. Tāpat ieguvu priekšstatu par Vācijas izglītības sistēmu. Protams, 
novērtēju arī iegūtos draugus un emocijas. 

 
Ozoliņa Gabriela: Es esmu priecīga, ka varēju piedalīties šajā projektā. Bija interesanti 
gan uzņemt Hanoveres skolēnus Latvijā, gan ciemoties pie viņiem. Šajā projektā iegūtā 
pieredze ir ļoti vērtīga un noderīga, jo varēju iegūt jaunus draugus un paziņas, pielietot un 
pilnveidot savas valodu zināšanas, uzzināt kaut ko vairāk par cilvēku dzīvi un ikdienu 
Vācijā un mācīties sadarboties ar dažādiem cilvēkiem no citām valstīm. 
 

Streļčs Aksels: Šī bija mana otrā reize šāda apmaiņas programmas braucienā. Varu droši 
teikt, ka, ja ir iespēja, izmantot to. Patiešām labs veids kā socializēties ar citiem skolas 

skolēniem un vienkārši labs veids, kā pavadīt laiku ar draugiem. Viens ieteikums tiem, Kas 
vēlas pieteikties- dariet to ar saviem draugiem. Bez tiem brauciens būs mazāk izbaudāms 
un kopumā būs mazāk labu atmiņu nekā tad, ja būtu braukuši kopā ar draugiem. 
 


