
2. Erasmus + LTT darbība Epaggelmatiko Lykeio Agrias 

Grieķija 24.-28.februāris 2022. gads 

Tikšanās Grieķijā sākās Amalia Hotel, Atēnās, ar 

minikonferenci saistībā ar pārtikas produktu reklāmu.  

Uzaicinātie runātāji: Dr Georgia-Zozeta Miliopoulou, 

Doree ACG docente, kura uzstājās ar prezentāciju 

“Pārtikas reklāma: vārdu, attēlu un stāstījumu 

vēsture”, un Mets Gerbers, Stratēģiskās plānošanas 

vadītājs, Vundermana Tompsone, Atēnas, kas 

uzstājās. par "Lieliskas reklāmas radīšanu arvien 

mainīgā pasaulē". Pasākumā piedalījās četru 

partnerskolu skolēni un skolotāji. 

 

 

 

 

 

Vēlāk dienas 

laikā Erasmus+ 

grupa devās uz 

Agria, kur 

ārzemju studenti 

tikās ar savām 

viesģimenēm un 

skolotāji baudīja 

tradicionālās vakariņas. Kurās pārrunāja aktualitātes par 

aktivitāšu norisi Grieķijā. Pārrunājām dažadus darbus, kas 

saistīti ar projektu.  

 

Otrdien, 2022. gada 25. februārī 

 

Diena tika veltīta Erasmus+ aktivitātēm skolā. 

Vispirms skolēni un skolotāji ar prezentācijas 

palīdzību iepazinās ar apkārtni, uzņēmējskolu un 

izglītības sistēmu Grieķijā, bet pēc tam iepazina 

viens otru ar ledu laušanas aktivitātēm un dejām. 

Runājot par Erasmus+ uzdevumiem, studenti 

pievienojās: 



Fishbowl Diskusija “Attēla un skaņas ietekme mūsu pārtikas produktu izvēlē”: Studenti 

apsprieda TV reklāmas, pamatojoties uz minikonferences saturu. Secinājumi tika ierakstīti, 

lai dalītos eTwinning. Pasākumu vadīja Grieķija. 

Mākslas grupu darbs: Skolēni sapulcējās grupās un 

veidoja kolāžu par veselīga uztura paradumiem. Tad 

skolēni balsoja par labāko kolāžu. Pasākumu vadīja 

Latvija. 

Oksfordas debates “Vai reklāmas ir vērtību 

konveijeri un izplatītāji mūsdienu pasaulē?”: 

Studenti sniedza argumentus par un pret reklāmu 

kā vērtību veicinātāju. Pasākumu vadīja Polija. 

 

Pēcpusdienā tika organizēta multikulturāla bufete, kurā visas 

partnerskolas sniedza savu ieguldījumu ar vietējiem 

ēdieniem, lai visi dalībnieki izbaudītu partneru virtuves 

ēdienus un iegūtu enerģiju atlikušajai dienas daļai. 

Visbeidzot, diena ietvēra Karagioža ēnu leļļu izrādi 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Karagiozis). Stāsts tika 

nosaukts “Karagiozis kā šefpavārs” un tika pielāgots projekta 

vajadzībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdien, 26.02.2022 

Skolēni un skolotāj izbaudīja vienas dienas braucienu uz Vergina un Veroia.  

Verginā mēs apmeklējām muzeju senajā vietā 

Aigai, senajā 

Maķedonijas 

Karalistes pirmajā 

galvaspilsētā 

Ziemeļgrieķijā, kas 

ir iekļauts UNESCO 

Pasaules 

mantojuma 

sarakstā 

(https://whc.unesco.org/en). /list/780). Ekskursijas laikā gida 



pavadībā mums  bija iespēja apskatīt pazemes tempļveida kapenes, tostarp Aleksandra Lielā 

tēva Filipa II un viņa mazdēla Aleksandra IV neizlaupītās kapenes un laikmeta artefaktus, 

tostarp ar pārtiku saistītus  

priekšmetus.  

Ceļojums noslēdzās ar pusdienām Veroia pilsētā un atgriešanos Agriā. 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena, 27.02.2022 

 

Šajā dienā tika organizēts brauciens uz 

Makrinitsas ciematu Pelion kalnā, lai skolēni 

un skolotāji varētu apmeklēt vietējo Vides 

izglītības centru un apmeklēt informatīvu 

nodarbību par tradicionālo grieķu diētu un 

garšaugiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakarā visi baudīja atvadu ballīti Volos krodziņā ar ēdienu, mūziku un dejām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piektdiena, 28.02.2022 

 

Diena sākās ar kaimiņu EPSA Refreshment Company apmeklējumu gida pavadībā, kur 

studenti uzzināja par uzņēmuma vēsturi un veidiem, kā attīstījusies tā produktu 

popularizēšana. 

 

Pēc tam visi dalībnieki atgriezās skolā uz 

sertifikātu pasniegšanas ceremoniju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēlāk mēs devāmies uz Volosu, lai veiktu 

pēdējo darbību; Volosas Arheoloģijas muzeja 

apmeklējums gida pavadībā, kur mēs 

uzzinājām par grieķu ēdienu un ēšanas 

paradumiem neolīta laikmetā. 

 

 

 

 

Vēlā pēcpusdienā LTT darbība noslēdzās ar 

ārvalstu studentu aizbraukšanu uz Atēnām. 

 

 


