
Skolēnu iespaidi pēc apmaiņas projekta 2016.gadā: 

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. 

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! 

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. 

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. 

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. 

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. 

Skolēnu iespaidi pēc apmaiņas projekta 2017.gadā: 

2017.gada novembrī uz nedēļu mēs, RVVĢ skolēni, uzņēmām viesskolēnus no Hanoveres 
internacionālās skolas "Tellekampfschule". Šīs nedēļas laikā kopā ar viesskolēniem 
apmeklējām dažādas interesantas un vēsturiski nozīmīgas vietas Rīgā un citviet Latvijā. 

Savukārt šī gada janvārī uz nedēļu devāmies atbildes vizītē uz Hanoveri. Šīs nedēļas laikā 

tikām sadalīti meistarklasēs, kurām katrai bija noteiktas tēmas un uzdevumi, kuru 
galarezultāts tika prezentēts noslēguma vakarā "Eiropas vakars" (vāc. - Europaabend).  

Šis grupu apmaiņas projekts mums sniedza lielisku iespēju sastapt skolēnus no piecām 

Eiropas valstīm un pavadīt nedēļu, runājot angļu un vācu valodā, gūt pieredzi, uzņemot 
viesskolēnu ģimenē, un uzzināt, kā pašam ir dzīvot viesģimenē! 

Teksts: Samanta Seņina, Emma Freidenberga, Haralds Ezers - 10.b klase 

 

In November 2017 we, Riga State German Grammar School students, hosted exchange 
students from "Tellekampfschule" international school in Hanover, Germany. During our 
week we visited a lot of different and historically important places in Riga and other places 
in Latvia. 

In January 2018 we went to Hanover and experienced our exchange week there. 
Throughout this week we were divided in different workshops with diverse themes and 
tasks and we had to present the outcome during the "European Evening". 

This project was a great chance to meet students from five European countries, spend a 
week talking in English and improve language skills. We also had an experience as 
exchange student while living in a host family as well being a host ourselves. 

 


