
Erasmus+ 

Itālija 
Paula, Estere, Keita, Sabīne 

 



● Plkst. 7.30 izlidojām no RIX. 
● Ierodoties Romā ar autobusa un 

metro starpniecību aizbraucām līdz 
viesnīcai. 

● Pirmais,ko devāmies apskatīt bija 
Vatikāns un Svētā Pētera Bazilika. 

● Pēc tam devāmies pastaigā pa Romu, 
apskatot tās dabu un arhitektūru. 

Pirmā diena 



● No rīta braucām atpakaļ uz 
Romas lidostu, jo mums bija 
kopīgs autobuss ar poļu 
skolēniem un skolotājiem, kuri 
atlidoja dienu vēlāk nekā mēs. 

● Pēc tam visi kopīgi braucām uz 
viesnīcu Montefiasconē. 

● Vēlāk devāmies pastaigā pa 
pilsētu. 

 

Otrā diena 



● Satikāmies pie skolas (IISS “Carlo 
Alberto Dalla Chiesa”) un devāmies 
apskatīt pilsētu gida pavadībā. 

● Iepazināmies ar citu valstu 
skolēniem 

● Pēc tam atkal gājām atpakaļ uz 
skolu un veicām dažādas aktivitātes, 
un pildījām testu par dažādām 
inteliģencēm. 

Trešā diena 



● Satikāmies pie skolas, pēc tam 
devāmies uz netālu esošo autobusa 
pieturu, un braucām uz: 
○  Orvieto 
○ Itālijas pamesto ciematu Civita di 

Bagnoregio 
○ Svētā patrika aku 

Ceturtā diena 



● Atkal satikāmies pie skolas un 
ar autobusu devāmies ceļā. 

● Sākumā apskatījām Sacro 
Bosco parku, bet pēc tam 
braucām uz Bolsena ezeru. 

Piektā diena 



● No rīta bijām Tarkvīnijas 
Nacionālajā, arheoloģiskajā muzejā. 

● Vēlāk pastaigājāmies pa pludmali. 

Sestā diena 



● Piedalījāmies radošajās 
darbnīcās kopā ar skolēniem 
ar īpašām vajadzībām. 

● Saņēmām pateicības par 
piedalīšanos projektā. 

Septītā diena 



Skats pa 
lidmašīnas 

logu un 
mājupceļš 



Jautājumi 

● Vai bija brīvais laiks? Jā, bija, katru dienu no 
17.00 vai 18.00 (atkarīgs no tā, cik ātri beidzas 
nodarbības). 

● Vai bijām galvenajās Romas vietās? Jā, bet ne 
visās (apskatījām Kolizeju un Vatikānu). 

● Ko darīja skolotājas? Kopā ar skolēniem devās 
ekskursijās, bet piedalījās arī sapulcēs, 
semināros. 

● Kādi bija laikapstākļi? Pārsvarā labi, ārā 
nebija auksti, Romā uz vakara pusi sāka līt 
lietus. 

● Kāda ir Itālijas daba? Itāļi audzē olīvkokus, 
augi pārsvarā ir cietlapji. 

● Vai bija jāvalkā maskas? Uz ielām varēja maskas 
nevilkt, bet telpās bija jālieto maskas ar drošības 
pakāpi FFP2. 

● Kāda bija citu valstu skolēnu angļu valoda?K Tā bija 
ļoti dažādos līmeņos- citi prata runāt ļoti labi, citi 
izmantoja tulkotāju, lai sarunātos. 

● Kādu valstu skolēni piedalījās projektā? Latvieši, poļi, 
maķedonieši, spāņi, turki, itāļi. 

● Vai smēķēšana un alkohols ir izplatīts jauniešu vidē? 
Jā, smēķēšana pat ļoti, taču par alkoholu neesam 
pārliecinātas. 

● Kāds bija galvenais ceļojuma ieguvums? 
● Vai ieteiktu tur braukt? 



Paldies par uzmanību! 


