
 

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts 
“Migrācija un integrācija Eiropā” 

(Līguma Nr. 2018-1-D803-KA229-04_63) 
Projekta ilgums – 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts 

Projekta dalībnieki 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Valsts, pilsēta 
1 Kaufmännisches Berufskolleg 

Duisburg-Mitte 
Vācija,Duisburga  

(koordinatorvalsts) 

2 Lycee Pradeau la Sede 
 

Francija, Tarbes 

3 Deutsch-Polnische Begegnungsschule 
Willy-Brandt-Schule in Warschau 

Polija, Varšava 

4 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 
 

Latvija, Rīga 

Projekta mācību pasākumu plāns 

Mācību gads Laiks un dalībnieki Vieta 

2018./2019.m.g. 04.11.-10.11.2018. 
8 skolēni un 2 skolotāji no katras 

dalībvalsts 

Vācija, Duisburga 

 

06.04.-13.04.2019. 
8 skolēni un 2 skolotāji no katras 

dalībvalsts 

Polija, Varšava 

      

 
2019./2020.m.g. 17.11.-23.11.2019. 

8 skolēni un 2 skolotāji no katras 
dalībvalsts 

Francija, Tarbes 

    
29.03.-04.04.2020. 

8 skolēni un 2 skolotāji no katras 
dalībvalsts 

(no Latvijas piedalās visa projekta grupa) 

Latvija, Rīga 

 
 

 

 

 



Projekta mērķis:  

Izpētīt migrācijas iemeslus un problēmas, apzināties integrācijas iespējas, 

mazināt stereotipus par migrāciju, veicināt līdztiesību un empātiju sabiedrībā, 

kļūstot par aktīviem un veiksmīgiem pilsoņiem. 

Projekta aktivitātes 

C1: Tikšanās Vācijā, Duisburgā 

Pirmais projekta mācību pasākums notika no 04.-10.11.2018. Duisburgā, uz kuru devās 8 

desmito Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas skolēni( Ieva Kanepone, Artūrs Drevinskis, Aleksis Kālis, 

Roberts Jansons, Niklāvs Daugavvanags, Krista Elīna Ozola, Aleksandra Mātere, Valters Dāvids 

Ostrovskis) un angļu valodas skolotāja un projekta koordinatore Rudīte Timmermane un 

vēstures, sociālo zinību un filozofijas skolotāja Vita Upmale.  

Katram pasākumam ir savs temats, šoreiz tā bija Personiskā pieredze. 

Pasākuma mērķis/ uzdevums:  

Mācīties pētīt tēmu starptautiskā komandā. Vienoties par informācijas atlasi, veidot 

prezentācijas, prezentēt iegūto informāciju svešvalodā (angļu). 

Gūt priekšstatu par tēmas “Migrācija un integrācija Eiropā” sasaisti ar katras dalībvalsts reālo 

situāciju, vēsturiskajiem aspektiem. 

Pasākuma laikā paveiktais:  

Izpildīts rīkotāju darba plāns, kur nacionālo un pēc tam starptautisko komandu veikuma 

galamērķis bija lielizmēra plakāts ar grupu apkopoto un vizualizēto informāciju. 

Piedalīšanās organizatoru piedāvātajos kultūras pasākumos: Rūras muzeja apmeklējums un 

darbs ar informācijas iegūšanu muzejā. Duisburgas agrākā metālkausēšanas centra, šodien 

industriālā parka apmeklējums un gidu stāstījuma noklausīšanās. 

Lietderība/ secinājumi:  

Ļoti svarīgi bija iepazīt sadarbības partneru uzskatus, mācīties pieņemt, saprast citādo, 

mācīties vienoties un sadarboties. Protams, ka papildinātas tika svešvalodu zināšanas, 

zināšanas Eiropas ģeogrāfijā, priekšstati par Eiropas dalībvalstu nacionālo sastāvu šodien un tā 

veidošanās vēsturiskajiem faktiem, gūta lielāka izpratne par Eiropas dalībvalstu iedzīvotāju 

izcelsmēm, migrācijas motīviem un iemesliem. 

Raksts skolas mājas lapā:  

https://www.rvvg.lv/lv/jaunumi/2362 
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