
COMENIUS SKOLU PARTNERĪBAS JAUNUMI 
 
 
Šī gada periods no 24. novembra līdz  29. novembrim mūsu skolas direktora p. i. Norai 
ŠĦepstei, partnerības koordinatorei Antrai Gertmanei un angĜu val. skolotājai Veltai 
Danovskai bija īpaši neparasts, jo bija jādodas uz 
tālo Sicīliju.  
 
 
SICĪLIJA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sicīlija ir Itālijas autonomais reăions, lielākā Vidusjūras sala, kuras galvaspilsēta ir Palermo. 
Salas platība ir 25,7 tūkst. km2, iedzīvotāju skaits – apmēram pieci miljoni. No kontinenta salu 
atdala tikai Mesīnas jūras šaurums, kas ir 3,5 km plats. Salā ir Eiropas augstākais vulkāns Etna 
(3340 m). Šobrīd tas ir aktīvākais vulkāns pasaulē. Administratīvi Sicīlijai pieder vēl dažas salas: 
Lipāru salas, Egadu salas, Pantellerijas sala, Ustika un Pelageju salas.  

 
Sicīlijā ik uz soĜa Jūs sajutīsit vēstures elpu. Tā ir mītu un leăendu zeme: spriežot pēc Homēra un 
Vergīlija darbiem, tieši šeit kādreiz mituši ciklopi. Vēstures un arhitektūras pieminekĜu skaita 
ziĦā Itālija UNESCO sarakstos ir pirmajā vietā, bet liela daĜa šo pieminekĜu ir Sicīlijā. Šajā salā, 
kas bijusi tautu tikšanās un sadursmju vieta, ir saglabājies vairāku civilizāciju mantojums. Tā ir 
tilts starp Āfriku un Eiropu. Grieėi, romieši, bizantieši, arābi, normaĦi…Vieni šeit dzīvoja, citi – 
postīja, trešie radīja. Šāda tautu sajaukšanās ir ietekmējusi salas kultūru, vēstures pieminekĜus un 
sicīliešu dzīvi. 



Lūk, šīs zemes pilsētiĦā Alcamo notika pirmā Comenius skolu partnerības tikšanās skolotājiem, 
kuri cītīgi strādās divu gadu garumā (projekts beigs darbību 2010. gada maijā). 

Tikšanās laikā ar Slovēnijas, Polijas un Lietuvas kolēăiem iepazināmies ar uzĦemošās skolas- 
Istituto Magistrale Statale ‘Vito Fazio Allmayer’ direktoru Ammoscato Ignazio, izstaigājām pašu 
skolu un tikāmies ar skolēniem, kuri ir iesaistījušies projektā. Notika dalībvalstu prezentācijas un 
intervijas. Pamatīgs darbs tika veikts plānojot galvenās aktivitātes projekta darbības tuvākajam un 
tālākajam laika posmam. Bez tam darbojāmies arī skolas datorklasē pie blogu izveides un citām 
sadarbības un sazināšanās formam. Neizpalika arī ekskursijas uz Palermo, Scopello, Enrici un 
citām ieverojamām kultūrvēsturikajām vietām. Bija neparasti staigāt pa ieliĦām, kur Latvijā tik 
ierasto liepu vietā aug mandarīnu, apelsīnu vai kurkumas koki. 

Sicīliju pametām ar apziĦu, ka vēl atgriezīsimies. Nākošā reize ir ieplānota 2010. gada agrā 
pavasarī, un šoreiz ar skolēniem! 

Pirmdien 8. decembrī ir ieplānota  tikšanās ar visiem mūsu skolas skolēniem, kuri darbosies 
projektā. Apskatīsim līdzatvestos citu dalībvalstu presentācijas materiālus, noskaidrosim tuvākos 
darbiĦus un sāksim nopietni strādāt. Lai mums veicas!   

 

Skolas direktora kabinetā. No kreisās puses  skolotāja Antra, Alcamo skolas direktors, Polijas 
pārstāve Ioanna, Lietuvas pārstāve Audrone un Itāljas puses galvenā projekta koordinatore 
Mariella. 



 

Skolas priekšā ar kolēăiem un dažiem skolēniem. 

 

Ekskursijā uz Segestas templi. 

 

PreiĜu 1. pamatskolas angĜu val. skolotāja un projekta koordinatore 

Antra Gertmane 

 


