
Atskats uz Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” mobilitāti  

Erasmus + projektā Grieķijā  

 

Šobrīd rudens krāšņos toņus aiz loga nomaina pelēkie un brūnie zemes toņi, dienas kļūst īsākas un 

domas ik pa laikam aiznes atpakaļ vasarā.  

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne un skolotājas 

Madara Zālīte, Ieva Dunska, Ilze Kizāne, Daila Balode un Anete Veipāne var kavēties atmiņās par 

saules pielieto Grieķijas braucienu augusta izskaņā. No šī gada 23.augusta līdz 28.augustam 

iestādes pedagogiem bija iespēja piedalīties Erasmus + projekta   “High quality feedback - the key 

to successful cooperation between teachers and parents in preschools ” (tulk. no angļu val. 

“Augstas kvalitātes atgriezeniskā saite - atslēga veiksmīgai sadarbībai starp skolotājiem un 

vecākiem pirmsskolas izglītības iestādēs”) apmācības pasākumā Elateias pilsētā Grieķijā. Pirmo 

reizi klātienes tikšanās reizē piedalījās visas piecas projekta dalībskolas no Latvijas, Grieķijas, 

Bulgārijas, Rumānijas un Lietuvas.  

Agrā otrdienas rītā skolotājas devās ceļā no Rīgas lidostas un pēc pāris stundām nolaidās karstajā 

un tveicīgajā Atēnu lidostā. Šīs vasaras tveice Latvijā mūs bija norūdījusi Grieķijas karstajam 

klimatam, tomēr patīkami bija atrasties iekštelpās, kur darbojās gaisa kondicionieri. Galapunktā 

mūs sirsnīgi sagaidīja Eleni -  Elateias pirmsskolas skolotāja, kura projekta norises laikā izrādīja 

ļoti lielu viesmīlību un radīja sajūtu, ka esam laipni gaidīti.  

Nākošās divas dienas norisinājās aktīva projekta darbība  darba grupās, lekcijās un diskusijās. 

Projekta gaita visa pamatā tika virzīta uz mērķi, izstrādāt pamatprincipus un atbalsta materiālu 

pirmsskolas pedagogiem augstas kvalitātes atgriezeniskās saites veidošanā  komunikācijā ar 

vecākiem. Bija interesanti sadarboties ar dažādu valstu pārstāvjiem, dalīties pieredzē un diskutēt 

par visiem tik aktuālo un vienojošo tēmu - komunikāciju ar vecākiem pirmsskolas iestādēs. Lai arī 

bijām tik dažādi mentalitātēs, izglītības sistēmās un darba pieredzēs, visi dalībvalstu pārstāvji 

nonāca pie kopsaucēja, ka šī projekta ietvaros izstrādātais palīgmateriāls pirmsskolas pedagogiem 

būs noderīgs un praktisks palīgs.  

Projekta mobilitātes noslēgumā grieķu partneri dalībniekiem deva iespēju iepazīt Grieķijas dabu, 

pilsētiņas, vēsturiskus apskates objektus, nogaršot Grieķijas nacionālos ēdienus. Tika apskatīti 

kalni un ielejas, kur visapkārt slejas olīvkoku plantāciias, līkumoti ceļi, grieķu arhitektūra un 

Egejas jūra. Šajā zemē viscaur jūtama senatnes elpa, kas ļoti harmoniski sadzīvo ar mūsdienīgo.  

Ļoti aizrāva mitoloģijas un leģendām apveltītās Delfi pilsētas drupas. Delfi dēvē par pasaules nabu 

un, cik interesanti, ka šajā brīnumskaistajā vietā, kurā tūristi plūst straumēm, tie viens otram 

harmoniski paslīd garām un netraucē. Turpretī Atēnās UNESCO pasaules mantojumā Akropolē 

cilvēku masas blīvējās un, iespaidīgo senās Grieķijas mantojumu apskatot, nepamet doma, ka 

jāsargā personīgās mantas un jāturas grupai kopā. Skats no Akropoles kalna paveras iespaidīgs. 

Stāvot uz marmora plāksnēm un lūkojoties saules sakarsētajā pilsētā, pārņem aizraujoša sajūta - 

cik gan niecīgs ir viens cilvēks pret milzīgo senatnīgo templi un apkārt kūsājošo mūsdienu pilsētu.  



Brauciena laikā tika gūts daudz iespaidu. Apskatītais un redzētais liek novērtēt to, kas mums liekas 

pašsaprotams. Šo dienu laikā bija iespēja ielūkoties grieķu pirmsskolas un pamatskolas vidē, gūt 

iespaidus un pieredzi, kā arī saliedēties savā starpā. Ikdienas skrējienā ir viegli palaist garām 

skaisto mums apkārt, novērtēt pieejamo un pašsaprotamo. Šādi projekti sniedz iespēju pavērties 

plašāk, gūt iespaidus un idejas, kā arī novērtēt to, kas ir jau dots.  
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