AVĪZE “GAISMA”
2018.gada maijs
Eiropas nedēļai veltītais speciālizlaidums

„Eiropas nedēļa Rēzeknes Katoļu vidusskolā”
Rēzeknes Katoļu vidusskolā tika
organizēti vairāki pasākumi visas
nedēļas garumā(8.-14.maijā).
Tajos atbilstoši vecuma grupām
piedalījās skolēni no visām
klasēm. Pasākumos tika iekļauti:
Eiropas eksāmena kārtošana,
katrai klašu grupai tika izveidots
atbilstošs pasākums(1.-6.klasei –
par Eiropas Savienību, 7.12.klasei – par Eiropas pilsoņu
balvu), tika rīkota zibakcija ar
baloniem un novēlējumiem
Eiropas Savienībai. Klašu
komandu veidotie apraksti par ES
dalībvalstīm.
Par godu Eiropas dienai un
Eiropas 25. jubilejas gadam
***
Savā mājā - pats sev saimnieks
Savā zemē - patiess prieks

Justies droši kā aiz kalniem

Eiropiešiem - savienība
Tā ir tautas bagātība

"Oda priekam" visi sauc
11.kl.skolniece Madara Jukna

Jāpateicas tautiešiem
Kopā varam sasniegt daudz

Kas TEV būtu jāzina par ES,
EP:
Dalībvalstu skaits Šobrīd ir
28 dalībvalstis.
Latvijas iestāšanās ES Latvija
kopā ar Lietuvu un Igauniju
par ES dalībvalsti kļuva
2004.g. 1.maijā, kopš
2014.gada tā ir arī Eiro zonas
dalībvalsts.
Izveides gads: 1952. gadā kā
Eiropas Ogļu un tērauda
kopienas Kopējā asambleja,
1962. gadā kā Eiropas
Parlaments.
Eiropas Parlamentā ir
751 deputāts.
Interviju cikls

Intervija ar VIJU
ARMUŠKU-direktores
vietnieci izglītības jomā
• Cik svarīga, Jūsuprāt, ir
Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā?
Tas deva lielāku iespēju
Latvijas iedzīvotājam
iekļauties darba tirgū visā

Eiropas Parlamenta
priekšsēdētājs: Antonio
Tajani
Atrašanās vieta: Strasbūra
(Francija), Brisele (Beļģija),
Luksemburga.
EP galvenās funkcijas:
likumdošana, uzraudzīšana,
lēmumu pieņemšana par ES
budžetu.

Eiropā, ar atvieglotiem
nosacījumiem ceļot pa ES,
paplašināja katra iedzīvotāja
redzesloku un zināšanas par
ES. Piesaistīja ESF kapitālus,
kas ļāva sakārtot, sakopt vidi,
infrastruktūru. Darba tirgū
jaunas iespējas, atvieglota
ceļošana(noslēgts Šengenas
līgums).

Kādu nākotni paredzat
ES?
Es noteikti redzu nākotni,
paredzu, ka ES dalībvalstis
kļūs vēl saliedētākas, Latvija
spēs atrast savu nišu, ar savu
unikalitāti piesaistīt cilvēkus
tūrismam, darba tirgum. Jau

tagad vasarā uz Latviju brauc
tādu lielvalstu kā Francijas un
Vācijas tūristi, kas novērtē
mūsu kultūru, vides sakoptību
un pieņemamās cenas. Nākotnē
es personīgi ļoti vēlētos
apmeklēt Dienvideiropas
valstis.
• Kāds ir jūsu viedoklis par ES
paustajām vērtībām solidaritāti, toleranci, indivīda
brīvību?
Manuprāt, to ietekmē
latvieši tiek rosināti pieņemt
citas mentalitātes un kultūras.
Tas mums vēl jāmācās. Esot
Nīderlandē un Beļģijā, radās
ļoti labs iespaids. Tur ir gan
sakopta vide, gan ļoti atvērti,
izpalīdzīgi, patīkami cilvēki.
Intervēja Iveta Anna Munda,
11.klases skolniece
Intervija ar fizikas skolotāju
TAISIJU STRODI
• Cik svarīga, Jūsuprāt, ir
Latvijas iestāšanās Eiropas
Savienībā?
Es uzskatu, ka tas ir svarīgs
notikums Latvijas vēsturē.
Atceros laikus pirms iestāšanās
ES – bija problēmas ar
ceļošanu. Tagad ar Erasmus +
projektu esmu bijusi Polijā,
Portugālē, grasos braukt uz

Turciju. Tas dod man iespēju
salīdzināt ārvalstu un Latvijas
izglītības sistēmas.
• Kādu nākotni paredzat ES?
Pirmkārt, uzskatu, ka ES, par
spīti nelielajām šī brīža
grūtībām (Brexit), spēs izturēt
visus laika pārbaudījumus, pat
kļūs vēl vienotāka. Šī savienība
vispār ir unikāla savā spējā un
vēlmē veidot vienlīdzīgu
sabiedrību. Nākotnē vēlētos
vairāk sadarbības starp
kultūrām, arī izglītības jomā.
Ceru, ka skolotāji varēs doties
pieredzes apmaiņas braucienos,
uz laiku strādāt kādā citā ES
dalībvalstī.
• Kāds ir jūsu viedoklis par ES
paustajām vērtībām solidaritāti, toleranci, indivīda
brīvību?
Šīs vērtības ir ļoti svarīgas gan
indivīdam, gan ES kopumā. Ja
tās respektēsim, viss būs
kārtībā gan valstī, gan visā ES.
Manuprāt, skolā būtu vairāk
jārunā par šīm vērtībām – ne
tikai Eiropas dienā, bet arī
ikdienas mācību procesā.
Intervēja Sarmīte Jaša,
11.klases skolniece

Endija Broliša 4. klase
Intervija ar 7.klases skolēnu
Elgaru Jāni Mundu
• Ko Tu zini par ES?
Zinu, ka Latvija kopš 2004.g.
ir šīs ES dalībvalsts, ka visā ES
ir vienota valūta eiro, ka EP ir
deputāti no Latvijas, kas
piedalās svarīgu un arī mūsu
valstij saistošu lēmumu
pieņemšanā.

Zinu, ka ES ir tumšzils karogs
ar 12 dzeltenām zvaigznēm
(atbilstoši dibinātājvalstu
skaitam), himna ir L.van
Bēthovena sacerētā “Oda
priekam”.
• Kā Tu atzīmē Eiropas dienu?
Kādos pasākumos plāno
piedalīties?
Jau 3.gadu pēc kārtas kārtošu
Eiropas eksāmenu, piedalīšos
pasākumā “Ceļā uz labāku
Eiropu”, noteikti arī zibakcijā.
• Kādu novēlējumu pierakstīji
ES?
Būt draudzīgiem, vienotiem,
ļaut ikvienam ceļot pa ES .
Intervēja Marta Naglinska.
11.klases skolniece

