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Šodienas ģimnāzists

Elīza Anna Šperberga
«Ģimnāzija – visu iespēju skola»
Pēc šīs skolas beigšanas pret absolventiem nereti
izturas citādāk nekā citu skolu beidzējiem. Daudzi
domā, ka tas ir skolas nosaukuma dēļ, kurā iekļauts
vārds «ģimnāzija», taču, pēc manām domām, tas ir
pašu cilvēku dēļ, kuri kļuvuši par lieliskiem ģimenes un
sabiedrības locekļiem, darbiniekiem, studentiem,
turpina sasniegt aizvien augstākas virsotnes un
interesēties par dzīves dotajām iespējām, ko darīt lielā
mērā iemācījusi skola.

Šodienas ģimnāzists

Alise Jaunsleine
«Būt gudram skolēnam»
Pēc manām domām, neviens ļaundaris nepiedzimst jau
slikts, neviens varonis nepiedzimst jau labs. Tāpat
neviens skolēns, ierodoties skolā pirmajā septembrī,
nav automātiski gudrs vai muļķis, tikai skolēns un viņa
rīcība būs noteicēji tam, kāds tas ir un par ko tas kļūs.

Šodienas ģimnāzists

Laura Kuplā
«Ģimnāzista skolas ikdiena»

Kāpēc izvēlēties mācīties ģimnāzijā? Šeit ir iespējas
augt un atrast savu personību, uzzināt daudz
interesanta un jauna, kā arī iegūt labu izglītību.

Šodienas ģimnāzists

Veronika Jociene
«Šodienas ģimnāzists un viņa kvēlākie mērķi»

Neskatoties uz šo situāciju, jāmācās un jāuzdrošinās
izvirzīt mērķus, sasniegt savus mērķus, paveikt to, ko
citi nespēja. Aicinu neklausīties cilvēkos, kuri saka: “Tu
neko nevari, tev tas nesanāks…” Pierādi ne tikai sev,
bet arī viņiem, ka viss ir iespējams, ir tikai jāgrib.
Ticiet man – visi mērķi ir sasniedzami!

Šodienas ģimnāzists

Reinis Gustavs Ignatjevs
«Mediju un skolēnu saskarsme digitālo pārmaiņu laikā»

Katrs cilvēks pats var redzēt tikai to, kas viņam apkārt
(un pietiekami bieži pat ne to). Tomēr tieša, personīga
pieredze nav pietiekama, lai zinātu par aktualitātēm,
problēmām savā skolā, pilsētvidē, valstī vai pasaulē.
Tādēļ mēs paļaujamies uz apkārtējiem cilvēkiem gan
digitālajā, gan fiziskajā vidē, bet galvenokārt
balstāmies uz medijiem.

Šodienas ģimnāzists

Helēna Rozentāle
«Vai Covid-19 var pozitīvi ietekmēt skolēnus?»

Es domāju, ka attālinātā mācīšanās arī ievērojami būs
uztrenējuši domāšanu, jo ir bijis daudz vairāk jāpanāk
arī paša spēkiem. Manuprāt, tad, kad varēs beidzot
atgriezties skolās, lielākajai daļai skolēnu būs
ievērojami uzlabojumi mācībās, arī skolotāji būs
apguvuši daudz ko jaunu un atraduši radošus veidus, kā
pasniegt mācību stundas.

Šodienas ģimnāzists

Nika Strēle
«Es – ģimnāziste»
Es jūtos pārliecināta, ka mans pieņemtais lēmums par
labu šai skolai ir pareizs, jo tas, ko esmu jau ieguvusi
tagad, nav nopērkams ne par kādu naudu, jo tā ir
pieredze, zināšanas, prasmes, pārliecība, mērķu
izvirzīšana un manas motivācijas nostiprināšanās dzīvē
sasniegt to, par ko esmu sapņojusi. To man nekad dzīvē
neviens neatņems, un piedzīvotais ir veidojis mani par
to cilvēku, kas es esmu tagad.

Šodienas ģimnāzists

Kristīne Gundarina
«Prieks, drosme, pašapziņa jeb mūsdienu ģimnāzista
veiksmes atslēga mācību procesā»
Šāds sevis apzināšanās un izpratnes ceļš ir solis uz
sevis pilnveidošanu, jo tādā brīvās izvēles veidā cilvēks
viegli nonāk pie tā, ko vēlas, atrodot nodarbi, kas
patiesi aizrauj. Darot to, ko patiesi mīli, ir ļoti viegli
apgūt patstāvību, jo apzinies, ka to dari sevis dēļ,
turklāt gūstot no tā prieku, vari sniegt labumu citiem.

Ģimnāzijas raksti Nr.8

Šodienas ģimnāzists

Ceļā uz kvalitatīvas izglītības
ieguvi ģimnāzijā
Nākotnes zīmes šodienas
ģimnāzijā

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Līvis Lāma
«Izglītības kvalitātes koncepcija kā kompass vēlamo
rezultātu sasniegšanai»
Lai iegūtu kvalitatīvu izglītību ģimnāzijā, jāizpilda
vairāki priekšnosacījumi. Pirmkārt, ieinteresētajām
pusēm – skolēniem, pedagogiem, vecākiem u.c. – jābūt
skaidram virzienam, kurā doties un kā tur nokļūt.
Otrkārt, jābūt skaidriem atskaites punktiem un
procesiem, kas ļautu novērtēt veiktā ceļa sekmīgumu.
Lai tas tā notiktu, īpaši svarīga ir dažādu izglītības
sistēmā iesaistīto pušu vēlme iepazīties, iedziļināties
un savstarpēji vienoties par izglītības koncepcijas
izmantošanu ikdienā.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Dagnija Deimante
«Pārdomas attālinātās mācīšanās gada izskaņā: kā
attīstīt starpkultūru kompetenci»
Spēja komunicēt ar citu kultūru pārstāvjiem un
pieņemt atšķirīgo kā iespēju un resursu ikdienas
saskarsmē un profesionālajā darbībā ir liels ieguvums
ikvienam. Tādēļ skolas uzdevums ir nodrošināt iespējas
apgūt starpkultūru saskarsmes kompetenci.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Andris Ģērmanis
«Piedzīvot Krišjāņa Barona kultūrģeogrāfisko ceļu»
Izkāpt no ikdienas rāmjiem, pārkāpt ierastās robežas,
aizraut un iedvesmot jauniešus, vienmēr raudzīties aiz
apvāršņa, allaž meklēt un piedalīties, visur rakt
dziļumā un domāt plašumā, mēģināt pārraut arī ne
vienu vien stereotipu, aktīvi darboties arī ārpus klases
un stundas ietvara – tas ir ceļš uz kvalitatīvu izglītību.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Signe Berga
«Atbalstoša vide skolā: skolēns un skolotājs»
Atbalstoša vide ģimnāzijā veidojas attiecībās, kas
balstās savstarpējā cieņā, kas nozīmē, ka skolēnam ir
iespēja strādāt atbilstoši savām spējām, gan
skolotājam, gan skolēnam ir nodrošināta iespēja tikt
uzklausītam un vajadzības gadījumā saņemt atbalstu
un palīdzību.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Felikss Rekovičs
«Emocionālā labsajūta
procesā laikā»

klasē

attālinātā

mācību

..sadarbība starp ģimnāzijas skolēniem, vecākiem un
pedagogiem ir panākumu atslēga, kas ļauj šajā
mainīgajā laikā saglabāt pozitīvu emocionālo
labsajūtu mums visiem ģimnāzijas skartajiem.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Alens Kozjura
«Attālināto
ieguvumi»

mācību

īstenošana:

problemātika

un

Šobrīd varu apgalvot, ka mācības ir pielāgotas
jaunajiem apstākļiem un nu jau var noritēt veiksmīgi
arī pēc attālināti īstenojamā izglītības modeļa. Tomēr
ir būtiski atcerēties, ka skolas skolēniem deva iespēju
socializēties, kas ir svarīgi jebkuram tīnim un
pusaudzim, tāpēc klātienes mācību process ir ļoti
svarīgs.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Līva Kristiāna Zīverte
«Laba izglītība ir ne tikai laba programma»

Bieži tiek mainītas sistēmas, programmas, jo katrā
valstī un katrā skolā cenšas panākt labāko un
kvalitatīvāko. Taču atcerēsimies, ka visa kvalitatīvā
izglītība negulstas tikai uz skolas vai valsts pleciem.
Mūsu katra dzīvē kvalitatīva izglītība lielā mērā ir
atkarīga arī no mūsu katra attieksmes – gan skolēnu,
gan skolotāju.

Ceļā uz kvalitatīvas
izglītības ieguvi ģimnāzijā

Raivo Kalderauskis
«Mācības dzīvei no ģimnāzijā pavadītā laika»
Viena no svarīgākajām atziņām – skola man ir devusi
iespēju spēlēties smilšu kastē, līdzībās runājot. Ko tas
nozīmē? Skolā pavadītajā laikā es kopā ar
klasesbiedriem un
skolasbiedriem spējām realizēt
dažādas iniciatīvas un idejas, kuras citādākos apstākļos
nebūtu pat spējuši iedomāties. Skolotāji mūs ļoti
atbalstīja šo ideju realizācijā.. spēja atbildēt uz visiem
jautājumiem un darbojās kā mentori, spēja
paraudzīties no malas un ieteikt kādu ideju, bet
nepieņemt lēmumu mūsu vietā.
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Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Helvijs Valcis
«Pirmie soļi Skola2030 reformu ceļā»
Skolotāji ir pārliecinājušies, cik būtiski mācību procesā
ir definēt precīzu sasniedzamo rezultātu un mācīt to
darīt arī skolēniem. Esam pievērsuši daudz uzmanības
pašvadītās mācīšanās, sociāli emocionālā mācīšanās
aspektam, un te būtiska bijusi klases mācību
priekšmetu skolotāju un klases audzinātāja sadarbība,
tās apzināta plānošana. Jauna dimensija ir tieši
skolotāja prasme sadarboties ar saviem audzēkņiem,
lai arī viņi uzņemtos atbildību par savu mācīšanos un
būtu līdzvērtīgi mācību procesa dalībnieki.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Artis Freimanis
«Inženieris – nākotnes veidotājs»

Inženierzinības kā mācību priekšmets ir daudzpusīgs,
tas sevī apvieno dažādas zinātnes. Piemēram, spēku
sadalījums konstrukcijās – fizika, prasme veidot reālus
modeļus – dizains un tehnoloģijas, aprēķinu veikšana –
matemātika, vizuālais noformējums – vizuālā māksla
u.tml. Tā skolēnam tiek veidots skaidrs priekšstats par
dažādu zinātņu caurviju.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Sandra Okuņeva
«Teātra mākslas priekškaru skolā paverot»
Ir skolēni, kas ļoti aktīvi un droši iesaistās ne tikai
sarunās, bet arī visos vingrinājumos, ir daļa, kas ļaujas
pamudinājumiem, bet daži tomēr kautrējas. Taču
kopiespaids ir tāds, ka skolēni darbojas ar prieku,
saprātīgi un argumentēti reflektē par savu un
klasesbiedru veikumu, prot saskatīt pildīto uzdevumu
saikni ar apgūstamajām prasmēm un sasniedzamajiem
stundu mērķiem.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Aiga Jaunskalže
«Mācīt un mācīties attālināti – tas nozīmē sadarbību»

..nevis nākotnes, bet šodienas atslēgvārds ir
SADARBĪBA. Skolotāju, vecāku, sabiedrības, skolēnu,
datoru, koku, mediju, saules… Sadarbība, lai jaunā
paaudze izaug stipra un dzīvotspējīga. Krīze ir iespēja
pārmaiņām – mums ir iespēja noteikt savas prioritātes,
ir iespēja mainīt skatījumu uz pasauli un pašiem uz
sevi.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Undīne Una Heidemane
«Prasme mācīties»

Cilvēks mācās ik brīdi. Jautājums – vai apgūto tālāk
izmanto mērķtiecīgai darbībai, vai bezjēdzīgi noglabā
dziļi jo dziļi kādā no smadzeņu plauktiņiem? Manuprāt,
prasme mācīties sevī ietver pašdisciplīnu, izaugsmi,
neveiksmes un uzvaras. Katrs šis elements papildina
cits citu, tā ir sistēma, kur katram posmam ir liela
nozīme rezultāta īstenošanā.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Edgars Pankratovs
«Mācības attālināti: tehnoloģijas un sadarbība»
Līdzīgi kā citās profesijās, tehnoloģiju attīstība un
digitalizācijas process ietekmē un pārveido arī mācību
procesu un līdz ar to arī skolotājus. Šajā kontekstā
skolotāju pūles integrēt tehnoloģiju izglītības un
apmācību procesos ietekmē ārēji faktori, piemēram,
iestādes vadība, izglītības politika un komunikācija, un
sadarbība ar kolēģiem. Ja pieliktās pūles nevainagojas
ar rezultātu vai arī nav iespējams izpildīt visu plānoto,
tas var būt par iemeslu tehnoloģiju radītam stresam.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Inga Ekuze
«Mācīšanās mūža garumā»
Būtiski, ka pedagogi ir vienoti un saredz savu skolēnu
kā konkurētspējīgu personību, kurš spēj uzņemties
atbildību par savu izaugsmi, spēj motivēt sevi un
veidot savu profesionālo veiksmes stāstu. Nozīmīgs
aspekts ir ģimnāzijas atvērtība sadarbībai ar citām
izglītības iestādēm pilsētā un Latvijā, daloties ar labās
prakses pieredzes stāstiem, virzot pedagoģisko domas
attīstību, piemēram, pēctecības jautājumā un citos.

Nākotnes zīmēs šodienas
ģimnāzijā

Aija Melle
«Uzticēšanās kultūra»

Princips dot brīvību un ļaut izvēlēties noņem
obligātuma garšu, vieš skaidrību un ļauj saprast, kas
tieši mums vajadzīgs. Katram ir savas prioritātes, un
saskaņā ar tām notiek arī mūsu dzīve, ne tikai mācības
un darbs. Taču svarīgi saprast, ka šis princips funkcionē
tandēmā ar atbildības uzņemšanos par saviem
pienākumiem un darbu.
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Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Emīls Ozoliņš
«Kas mēs esam un no kurienes mēs nākam jeb
piederība ģimnāzijai»
Man gribētos ticēt, ka mēs vienmēr augam. Pat tādos
gadījumos, kad uz to lielu uzsvaru neliekam.
Pamatskolā es nekad nebūtu iedomājies, ka vēlāk
nonākšu skolēnu parlamentā vai būšu skolas gids, vai
runāšu cilvēku simtu priekšā, vai būšu viens no
aizsācējiem skolas podraidei. Šīs iespējas (un ne tikai!)
spēju izmantot, pateicoties ģimnāzijas videi.

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Rebeka Zvirbule
«Pēdu nospiedumi skolas mežā»
Uzņemties atbildību par savu skolu, gan konstruktīvi
kritizējot to, gan iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs
un mācību procesā, gan veidojot patīkamu vidi ap sevi,
skolēns, iespējams, pat neapzināti harmoniski piedalās
priekšstatu veidošanā par to, kas tad īsti ir ģimnāzija.
Varbūt figuratīvs organisms ar simtiem dzīvu šūnu, kas
piedalās to funkciju darbināšanā? Varbūt figuratīvs
atoms, kuram apkārt riņķo elektroni? Katram sava
ģimnāzija.

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Kārlis Džeriņš
«Rokas, kas veido»

Vēlos, lai skola arī turpmāk dodas uzņemtajā attīstības
virzienā. Metaforiskās rokas, kas reiz palīdzēja
ieveidot manu dzīvi, ir pelnījušas saņemt to pašu arī
pretim – dots devējam atdodas, tā teikt. Veidu, kā
palīdzēt skolai noturēt šo pozitīvo kursu, ir daudz,
tādēļ varu vien aicināt arī citus ģimnāzijas skartos
atcerēties par savu pirmo skolu, novērtējot to, kādu
ietekmi tā ir atstājusi uz jums, un dāvājot to pašu arī
pretim, lai savā paspārnē ģimnāzija varētu turpināt
izglītot un pilnveidot jauno paaudzi, ieliekot viņos
vērtības, kas arī turpmāk caurvīs dzīves gadus arī pēc
tam, kad skolas gaitas būs aiz muguras.

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Raivo Špaks
«Vecāku, absolventu līdzdalība dažādos skolas dzīves
procesos»
Skola ir iedibinājusi dažādas tradīcijas, un ļoti ceru, ka
šobrīd neformālā absolventu kustība kādreiz būs
nozīmīga skolas dzīves sastāvdaļa ar aktivitātēm, kurās
tiks iesaistīti gan skolēni, viņu vecāki, skolotāji, gan
absolventi, līdzīgi, kā tas notiek ar absolventu
salidojumu, kurā absolventiem ir dota iespēja
izpausties.

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Ineta Drēže, Sandra Zāle- Zālīte

«Karogs – katram laikam savs»
Jaunā karoga radīšana ir simboliska atgriešanās pie
patiesām vērtībām. Karoga reversā ir izšūta Liepājas
Valsts 1. ģimnāzijas devīze: GODS, LEPNUMS,
VIENOTĪBA, ATBILDĪBA.
Mūsdienu apstākļos situācija ir būtiski mainījusies –
mēs paši nolemjam, kāds būs mūsu karogs. Tagad varam
lepoties par savu jauno simbolu.

Piederība ģimnāzijai –
organizācijai, kas mācās

Aloida Baķe
«Ja šodien mūsu skolu apciemotu Arnolds Spekke...»

.. ir jāmīl sava zemīte, tā jāaizstāv pret netaisnību
jebkurā situācijā un veidā, kādā tas iespējams. Ar visu
savu dzīvi to arī Arnolds Spekke vienmēr apliecināja.
No mazās Latvijas viņš izgāja plašajā pasaulē,
strādādams ļoti atbildīgos pasaules mēroga amatos,
bet vienmēr sirdī paturēja Latviju. Būt patriotam – to
viņš noteikti šodien vēlētu arī jums, Liepājas
ģimnāzisti!
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