
NordPlus dalībnieki Somijā. 

NordPlus Jauniešu izglītības programma Madonas pilsētas vidusskolā 

turpinās jau trešo gadu. Tā dod iespēju organizēt skolēnu grupu 

braucienus jeb mobilitātes un ar citu valstu pārstāvjiem iesaistīties 

sarunās, diskusijās, meklējot atbildes uz jautājumiem globālo mērķu 

izziņā. Katras mobilitātes tēma ir saistīta ar vienu no ANO pieņemtajiem 

17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Globālo mērķu izpētes projekts ir veicinājis stiprinātu un paplašinātu 

sadarbību starp skolām – dalībniekiem no 6 valstīm: Latvijas, Dānijas, 

Somijas, Īslandes, Igaunijas, Lietuvas.  

Piecas skolnieces no 11. B klases –Žanete Broka, Anete Vorslova, Loreta 

Māliņa, Linda Kaščuka, Viktorija Silvestrova un skolotājas Antra Berķe 

un Irina Šutka no 4. līdz 8. novembrim piedalījās NordPlus Jauniešu 

izglītības programmas projekta “Global Goals Enquiry” kārtējā partneru 

sanāksmē Somijā Porvo profesionālajā starptautiskajā koledžā 

“Careeria”. Šogad mēs strādājām ar 5. mērķa izpēti “Dzimumu 

līdztiesība”.  

Dalībnieču atsauksmes par mobilitāti Somijā ir ļoti pozitīvas. 

Žanete Broka : 

“Ļoti novērtēju iespēju piedalīties šajā projektā un iepazīties ar skolēniem 

no citām valstīm. Iedzīvotāji Somijā ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi. Katras 

dienas aktivitātes bija interesantas un palīdzēja skolēnus savā starpā 

saliedēt. Šī bija lieliska iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas. 

Liels paldies Madonas novada domei par transporta nodrošinājumu uz 

lidostu un  no tās.” 

Viktorija Silvestrova : 

“Braucienā uz Somiju, kas notika projekta Nordplus ietvaros, es guvu 

daudz pozitīvu emociju. Pirmkārt, es mazliet iepazinu Somiju, jo tur biju 

pirmo reizi, otrkārt, man bija iespēja satikties un komunicēt ar jauniešiem 

no dažādām valstīm. Bija interesanti saredzēt to, ka mēs varam būt tik 

dažādi, bet tajā paša laikā tik vienādi.” 

  

 



Anete Vorslova : 

“Šī bija jaunas pieredzes, dažādu aktivitāšu un cita veida mācību pilna 

nedēļa. Apkārt esošie cilvēki sniedza tikai pozitīvu enerģiju un iedvesmu 

iesaistīties un rīkoties problēmsituācijās, kas katru dienu nomāc mūsu 

sabiedrību. Tāpat arī iepazinām Somijas kultūru un dzīvi ārzemēs. 

Protams, tika iegūti arī jauni draugi un, pateicoties mūsdienu 

tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem, sakari netiks pazaudēti. Prieks, ka 

bērniem un jauniešiem tiek dotas šāda veida iespējas piedalīties apmaiņas 

programmās un runāt par tiešām nozīmīgām tēmām un to risināšanu.” 

 

Kaščuka Linda : 

“No 4. līdz 8. novembrim pavadītais laiks Somijā ļāva man izrauties no 

ikdienas rutīnas, tā bija iespēja komunicēt angļu valodā, kā arī baudīt šīs 

valsts mierīgo un plūstošo gaisotni. Vislabāk man patika 4.diena, jo tad 

mēs devāmies nelielā ekskursijā pa vecpilsētu, uzzinājām dažādus faktus 

gan par Somiju, gan par Porvo pilsētu, apmeklējām muzeju, kurā bija 

iespēja arī nopirkt suvenīrus. Šajā dienā ar draudzeni izmantojām brīvo 

laiku, lai iegrieztos viņu tradicionālās šokolādes veikaliņā un Santa Claus 

Finland veikalā, kur pārdeva dažnedažādas Ziemassvētku lietas, 

saldumus, rotājumus, kā arī Porvo suvenīrus. Šīs nedēļas laikā, protams, 

guvu arī iespaidus par Somijas izglītības sistēmu, kas man liekas ļoti 

sakārtota, motivējoša un jauniešiem piemērota, kā arī par modernajām 

interjera idejām, kuras viņi izmanto, lai atvieglotu mācību procesu. 

Noteikti visiem iesaku būt aktīviem stundās, apgūt valodas un iesaistīties 

visur, kur vien ir iespēja, jo tā mēs katrs paplašinām savu redzējumu uz  

pasauli.” 

Katra mobilitāte dod iespēju dalībniekiem un skolām padziļināti pētīt 

vienu no ilgtspējīgas attīstības mērķiem un dalīties ar idejām par savu 

ieguldījumu globālo mērķu sasniegšanā, kas mudina jauniešus skatīties 

plašāk, meklēt globāla līmeņa kopsakarības un analizēt globālo problēmu 

cēloņus un sekas, iegūt zināšanas un prasmes, kā iesaistīties to risināšanā. 

Tas palielina dalībnieku 21. gadsimta kompetences un mācīšanās spējas, 

bet galvenokārt veido dalībnieku apzināšanos un sapratni par aktuālām 

problēmām, pamudina rīkoties un iesaistīt savus draugus un pārējo 

sabiedrību. Tas palīdz stiprināt saikni starp skolas izglītību un dzīvi. 

 

Nord Plus projekta koordinatore Latvijā  Irina Šutka 


