C 2 Tikšanās Polijā, Varšavā
Aprīļa sākumā no 07.04.-13.04.2019 notika otrais Erasmus+ projekta “Migrācija un
integrācija posms” Varšavā, uz kuru devās četri 10. A klases skolēni (Santa Gribuste, Kristaps
Gržibovskis, Sigita Sarkane un Anna Streļča) un četri 10. B klases skolēni (Markuss Veselis,
Mārtiņš Greizis, Alise Teļnova un Līva Grēta Balode). Skolēnus pavadīja: angļu valodas
skolotāja un projekta koordinatore Rudīte Timmermane un vēstures, sociālo zinību un
filozofijas skolotāja Vita Upmale.
Šoreiz tēma bija Sociālā integrācija.
Poļu komanda bija parūpējusies par bagātīgu un saistošu izglītības programmu, kur
katra diena bija jaunu pārsteigumu un izaicinājumu pilna. Jaunieši darbojās daudzveidīgās
darbnīcās gan paši, gan arī izzināja migrantu stāstus.
Skolēni iesāka savu darbošanos ar komiksu veidošanu par migrāciju, kur bija jāiekļauj
atbildes uz mājās sagatavotajiem jautājumiem.
Projekta ietvaros dalībnieki apmeklēja Multikulturālo centru Varšavā, kur iepazinās
ar Somālijas veterinārārstu Elmimu, kurš dalījās savā stāstā par sarežģīto ceļu uz Poliju. Kopā
ar viņu jaunieši vairāk iepazina dzīvi Āfrikā, uzzināja daudz interesantu faktu par šo
kontinentu, izbaudīja Āfrikas dejas ritmus, kā arī paši varēja iemēģināt roku veiklību bungu
spēlēšanā. Samira kungs no Tunisijas jauniešiem mācīja arābu rakstīšanas noslēpumus, te
katrs jaunietis kā dāvanu saņēma sava vārda rakstību arābu valodā. Tomēr mūsu tikšanās
galvenais mērķis bija iepazīt citas kultūras, samazināt aizspriedumus par atšķirībām un,
pirmkārt, atzīt katra indivīda vērtību, tādēļ pārstāve no Multikultūras centra sniedza
detalizētāku ieskatu par centra darbību, tā uzdevumiem.
Apmeklējot Karaļa Jana III pili Vilanovā, kas patiešām ir ļoti skaista, jauniešiem tika
piedāvātas divas darbnīcas- filmas izveide par vēsturiskiem notikumiem, ietērpjoties tālaika
kost un kaligrāfijas nodarbība. Pēc apgūtiem pieciem kaligrāfijas pamatnoteikumiem, arī paši
varējām patrenēties rakstīt, kas, jāatzīst, nemaz tik viegli nepadevās.
Mums bija iespēja apmeklēt Ebreju muzeju Varšavā, kas ir diezgan moderns, te
jaunieši interaktīvā veidā vajadzēja atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem par ebrejiem
nozīmīgām lietām, un jaunieši vēlāk veidoja plakātus, stāstot pārējiem grupas dalībniekiem,
par kādu svarīgu priekšmetu vai vietu, izmantojot dažādus uzskates materiālus. Šo nodarbību
vadīja muzeja speciāliste Kiara, kas palīdzēja jauniešiem ar dažādiem neskaidriem
jautājumiem.
Projekta laikā bija organizētas divas ekskursijas uz Varšavas centru- viena vakarā,
otra- dienā. Abas bija ļoti labi izplānotas un aizraujošās. Varšava naktī ir patiesi skaista, taču,
vērojot fotogrāfijas, kurās Varšava tika pilnīgi iznīcināta kara laikā un pašreizējā Varšava,
pārņem tāda sirreāla sajūta. Ekskursijas laikā bija iespēja arī nogaršot poļu šokolādi, kas bija
ļoti garda, tāpēc tika iegādāti daudzi saldi suvenīri saviem mājiniekiem.
Projekta noslēgumā tika rādīta filma vācu valodā ar subtitriem angļu valodā
”Willkommen bei den Hartmanns” par migrantu uzņemšanu vācu ģimenē. Pēc tam jaunieši

grupās veidoja katram imigrantam nepieciešamo izdzīvošanas komplektu, kuru arī vēlāk
prezentēja pārējiem dalībniekiem. Vakarā bija atvadu ballīte ar dejām un picas ēšanu.
Nedēļa paskrēja ļoti ātri, līdzdarbojoties un iegūstot jaunu unikālu pieredzi, un, kā
atzina kāds no projekta dalībniekiem, ka tagad domas par migrantiem ir fundamentāli
mainījušās, jo ir izprasts šīs tēmas cilvēcīgais aspekts. Tas liecina par to, ka šādi projekti ir
nepieciešami.

Lasi arī https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2461
Vairāk fotogrāfijas var skatīt:
http://drive.google.com/folderview?id=1qqpMnezAW9FkOQlvj7bMNrFja51a7Mq

