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Daugavpils
profesionālā vidusskola
Projekta „Latvijas skolas soma” (LSS)
Atskaite
Informācija skolas mājās lapai

PROJEKTA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTE
Datums:
Aktivitātes
nosaukums:
Grupa, audzēkņu
skaits
Vieta

2018.gada 15.novembrī
Daugavpils kultūrvēsturiskie arhitektūras objekti,
Latgales kultūrmantojumā caur retro tramvaja logiem
Pavāru grupa (P 33) – 26 audzēkņi;
Pilsētas ievērojamākās vietas: Daugavpils Universitāte, Vienības nams,
Baznīcu kalns (Mārtiņa Lutera katedrāle, Dievmātes Romas katoļu
baznīca, Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle,
Dievmātes Piedzimšanas un Svētītāja Nikolas dievnams) un u.c.

SECINĀJUMI
Jautājumi/aplūkotās
tēmas:

1. Tika izzināti Daugavpils pilsētas vēsturiskās attīstības posmi.
2. Audzēkņi tika iepazīstināti ar tās arhitektūras iezīmēm, kas ir
nacionālās identitātes neatņemama sastāvdaļa un nozīmīga nācijas un
kultūras daļa.
3. Tika pilnveidotas audzēkņu zināšanas par vēsturiskajām pilsēta
iedzīvotāju kultūras un reliģijas īpatnībām uz Daugavpils Baznīcu kalna
unikalitātēs parauga.
*Pielikumā skolēnu izvērtējumi/radošie darbi, foto u.c.materiāli.
Pasākums rosināja interesi par savu pilsētu, apbrīnu un lepnumu
par pilsētas skaistumu.

att.1 Mūs ģids – atklājumu avots .

att.2 Mūms patik.

Skolēnu atsauksmes:
Kamila: Mīļš paldies par jaukajām sajūtām un izjūtām. Ekskursija bija interesanta un
izzinoša. Man ļoti, ļoti patika. Uzzināju daudz jaunā par savu dzimto pilsētu, pa tramvaja logu
bija iespēja iepazīties ar Daugavpils vēsturiskajām vietām. Apkopojot visu redzēto, patika
viss. Jaunas idejas! Veiksmi visās jomās!
Ilmārs: Man ļoti iepatikās mūsu brauciens ar Rīgas Vagonu rūpnīcā ražoto tramvaju!
Uzzināju jaunus vēsturiskus faktus par savu dzimto pilsētu, iedzīvotājiem un viņu kultūru.
Baznīcu kalns vispār ir unikāla vieta! Tāds ir tikai pie mums! Ja man būtu iespēja, es labprāt
brauktu ar retro tramvaju vēlreiz.
Annemarija: Man patika šis pasākums. Ļoti interesanti stāstīja gids. Daugavpils nav
mana dzimtā pilsēta, tāpēc bija ļoti interesanti uzzināt vairāk par to. Bet es nekad nebiju
domājusi, ka pilsētā ir tik daudz interesantu, vēsturisku vietu! Bija iespēja uzzināt par
Daugavpils attīstību un mūsdienu tendencēm ekonomikas un sociālajā vidē. Bija interesanti!

att.3 Skats no logas.
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