4 Skolēnu
aktīvs skolotāju mācīšanās laiks
Skolotājsbrīvdienas
skolotāja atbalsts
Evija Jaunzeme
Direktora vietniece izglītības jomā,
matemātikas skolotāja

Nesen mēs ar skolotāju Lauru Katkeviču
veiksmīgi pabeidzām LU Starpnozaru
izglītības inovāciju centra rīkotos kursus
“Mācīšanās konsultantu sagatavošana
reģiona vajadzībām”, kas ilga no šī gada
jūnija līdz novembra mēnesim. Kursu

mērķis bija sagatavot mācīšanās
konsultantus, kuri sniedz atbalstu
skolotājiem ikdienas darbā, analizējot
viņu vadītās stundas. Šajā laikā mums
bija iespēja sadarboties ar citām
Kurzemes skolām, vērot un analizēt
stundas un kopā mācīties, kā izceļot
pozitīvo un sniedzot metodisku
palīdzību skolotājiem, mācību procesu
padarīt kvalitatīvāku. Saistībā ar
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kompetenču pieejas ieviešanu mācību
procesā, risinājām jautājumus, kāda ir
efektīva mācību stunda, kā saskatīt
skolēnu mācīšanos stundā, kādas ir
skolotāja prasmes efektīvas stundas
veidošanā, kā plānot skolotāju
mācīšanos un sadarbību stundu
efektivitātes paaugstināšanai, un citus
aktuālus jautājumus.
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Skolotājs tuvplānā - Elīza Stīla
Man ir 21 gads, bet mani skolēni
laikam to nezina, jo es mēģinu tēlot,
ka esmu vismaz 25 gadus veca
(smejas). Esmu uzagusi ASV, Missuri
Štatā, St. Louis pilsētā kopā ar divām
jaunākām māsām. Mana mamma ir
Amerikas latviete, kas arī uzauga
ASV, Ilionoisas Štatā, Čikāgā.
Mammas vecāki, mani vecvecāki,
bēga no Latvijas 1943. gadā: vispirms
uz Vācijas nometnēm, tad uz ASV.
Mans tētis ir īstens amerikānis un
vispār nerunā latviski. Esmu
absolvējusi Prinstonas Universitāti,
kur studēju sabiedrisko politiku.
Kamēr es studēju universitātē, biju
universitātes vieglatlētikas
komandā, skrēju 400 m distanci, kā
arī dziedāju „akapellas“ ansamblī.
Pašlaik brīvajā laikā dziedu Liepājas
Universitātes korī „Atbalss“ un dejoju
tautas deju kolektīvā „Rucavietis“.
Vispār man ir ļoti liela interese par
Latviju, tās kultūru, valodu. Esmu
mēģinājusi iesaistīties dažādās
kultūras grupās utt. Man arī ļoti patīk
skriet, trenēties un adīt.
Fulbright programmas mērķis
patiesībā ir starpkultūru apmaiņa un
angļu valodas mācīšana ir vienkārši
viens no veidiem, kā to darīt.
Fulbright stipendija dod iespēju
doties uz dažādām valstīm, bet es
pieteicos braukt tieši uz Latviju. Tālāk
ASV vēstniecība nosūtīja mani uz
Liepāju un uz jūsu skolu, šī izvēle
nebija manā ziņā. Mans pienākums ir
palīdzēt mācīt angļu valodu
(apmēram 25 stundas nedēļā), un es
pašlaik to daru jūsu skolā, 12.
vidusskolā un Liepājas Universitātē.
Raiņa 6. vidusskolā es palīdzu vadīt
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Vineta Muskate
Pedagoģe - karjeras konsultante

angļu valodas stundas skolotājas
Lauras Katkevičas klasēm (5.b, 8.a,
10.a, 10.b). Dažreiz es un Laura
mācām kopā, citreiz es vēroju, kā
viņa māca, un reizēm es pati mācu.
Mācu atsevišķi biznesa angļu valodu
10. klašu skolēniem, kuriem par to ir
interese. Reizēm aizvietoju Lauru,
kad viņai kāds izbrauciens, vai arī
vadu stundu tad, ja ir kāda tēma, kas
mani pašu ļoti interesē.
Mani personīgie mērķi ir pēc iespējas
vairāk uzzināt par Latviju, Liepāju un
liepājniekiem, latviešu kultūru,
paplašināt savas latviešu valodas
zināšanas, stiprināt manas kā
skolotājas spējas un iegūt vērtīgu
mācīšanas pieredzi
Skolas dienas kārtība šeit ir pavisam
atšķirīga no ASV. Kad es mācījos
vidusskolā, man bija 7 mācību
priekšmeti, un tie notika katru dienu.
Stundas sākās pulksten 7.50 un
beidzās 15.00, starp tām bija 6
minūšu pauzes un 30 minūšu
pusdienu pārtraukums.
Esmu ievērojusi, ka cilvēki šeit nav tik
atvērti, kā esmu pieradusi. Vēl es
domāju, ka latvieši (kā arī daudzi no
Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411, Latvija
6vsk@liepaja.edu.lv
634-84344
634-84344
www.citadaskola.lv

citām valstīm) nevēlas runāt tikpat
skaļi, ātri un bieži kā amerikāņi. Man
šķiet, ka latviešiem ļoti svarīga ir viņu
ģimene, un viņu dzīvesprieks ir vairāk
saistīts ar attiecībām, dabu, kultūru,
un daudz mazāk ar lietām vai
naudu... un tā ir patiešām burvīga
lieta!
Viena smieklīga lieta, kas man
pietrūkst, ir „brīvs“ ūdens. Amerikāņu
restorānos ir vienmēr dzeramais
ūdens uz galda un skolās ir dzeramā
ūdens strūklakas. Bet, ja nopietni, es
domāju, ka visvairāk pietrūkst tā
sajūta, ka „es zinu, ko daru". Dzīvot
svešā valstī, pat ja es protu latviski,
nav viegli, vienmēr ir ikdienas
situācijas, kas mani mulsina, un
reizēm ir diezgan vienkāršas
problēmas, kuras es nezinu, kā
atrisināt. Reizēm ir ļoti grūti atrast to
pašpārliecinātību un drošību par sevi
un savām rīcībām.
Skolēniem un skolotājiem novēlu
ātru un veiksmīgu skolas remontu,
veselību un laimi, lai mācīšana,
mācīšanās, inovācijas un personīgā
izaugsme plaukst un zeļ arī turpmāk!
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Literārā redaktore
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Pašu gatavotas kūkas un muzikālie
priekšnesumi, tādas bija Latvijas
dzimšanas dienas svinības mūsu
skolā.
Jau ilgi pirms pasākuma, skolu
pieskandināja dziesmas un mūzika –
skolēni cītīgi gatavojās latviešu
dziesmu konkursam par dzimtās
zemes, vietas, sētas, mājas un
ģimenes tēmu. Sākumā dažus bija
jāpierunā, taču mēģinājumu laikā
visus pārņēma pacilāts
garastāvoklis un kopības sajūta.
Konkursā valdīja neviltots prieks un
svētku noskaņojums. Lai arī
uzvarētājs katrā klašu grupā bija
tikai viens, gandarīti par paveikto
bija visi - gan dziedātāji, gan

klausītāji, gan stingrā, bet godīgā
žūrija.
Kā katru gadu skolēni bija
pagatavojuši atbilstoši tematikai
izrotātas kūkas, kuras skaisti
izvietoja kopīgai apskatei pirmā

stāvā gaitenī. Tad notika kūku
izvērtēšana un ,protams,
degustēšana.
Daudz laimes dzimšanas dienā
visiem!

Skolas pārstāvji pasaules tehnoloģiju konferencē WEB SUMMIT 2017
Inga Vasermane
Projektu vadītāja

Pateicoties Microsoft Showcase
skolu tīklam, mums bija iespēja
piedalīties pasaules nozīmīgākajā
tehnoloģiju pasākumā –
WebSummit. Šis samits ir lielākais
tehnoloģiju šovs pasaulē, kurš ik
gadu novembra sākumā Lisabonā
pulcē vairāk nekā 60 000
apmeklētājus no visas pasaules līderus informācijas tehnoloģiju un
digitālo mediju nozarē,
jaunuzņēmumus, investorus un
tehnoloģiju entuziastus. Skolai ir
būtiski sekot līdzi globālajām
attīstības tendencēm, tādēļ bija
svarīgi klātienē piedalīties, redzēt un
saprast, ko no tā visa varam

izmantot un integrēt mācību
procesā, lai veicinātu jauniešu
uzņēmējspējas un ļautu modelēt
inovatīvus problēmu risinājumus,
izmantojot tehnoloģiju straujās
attīstības iespējas. Vienlaikus tā ir
iespēja redzēt kā globālās attīstības
tendences ietekmē mūsdienu
jauniešu karjeras iespējas, ko ir
būtiski ņemt vērā izglītības procesā.
Galvenās tendences tehnoloģiju
jomā ir kvalitatīva digitālā satura
radīšana, 3600 video, mākslīgā

intelekta izmantošana, virtuālās,
paplašinātās, jauktās realitātes
pielietošana, virtuālā nauda un
norēķini, dronu tehnoloģijas
biznesā. Jāazīst, ka skola dodas
pareizā virzienā un jau tagad
nodrošina skolēniem iespēju strādāt
ar modernākajām tehnoloģijām, un
ir svarīgi to visu turpināt attīstīt un
iet līdzi laikam gan tehnoloģijās, gan
mācību saturā. Lisabonā
izmantojām iespēju viesoties arī
Microsoft showcase skolā, kura
veiksmīgi izmanto projektos balstītu
apmācību metodi, tādējādi veicinot
skolēniem svarīgu kompetenču
attīstību. Tomēr galvenā atslēga ir
skolotāja degsme un cilvēkmīlestība
sadarbības procesā ar skolēniemun
arī skolotājiem.

2

Uzsākts jauns Erasmus+ skolu partnerību projekts „New methodologies to avoid early school leaving”
Inga Vasermane
Projektu vadītāja

Skolas pārstāvji devās projekta
plānošanas vizītē uz Cartagena
(Spānija), kur vienojās par
pienākumu sadali starp skolām un
mobilitātes braucienu saturu
turpmākajos 2 gados, kur Liepāja
sadarbosies ar skolām Itālijā,
Spānijā, Horvātijā, Ungārijā un
Grieķijā. Projekts dos iespēju 14 līdz
16 gadus veciem mūsu skolas
jauniešiem un skolas skolotājiem
veidot starptautisku pieredzi video
veidošanā, 3D modelēšanā,
robotikas, satura intergētās valodu
apmācības, 'Flipped classroom'

Ilze Karazina
5. b klases audzinātāja,
krievu valodas skolotaja

metožu lietošanā mācību procesā.
Starplaikā starp mobilitātes
braucieniem ir jāveic noteikti
sagatavošanās darbi, un
komunikācija ar partneru skolu
skolēniem un skolotājiem notiks

visa projekta laikā, izmantojot
digitālo tehnoloģiju iespējas. Latvija
ciemiņus uzņems 2018.gada rudenī,
cerams, jau atjaunotās skolas telpās,
un dalīsies pieredzē, kas līdz šim
apgūta 3D modelēšanā un drukšanā.

Konstruē savu kosmisko raķeti pats

3

Panākumi IT konkursā

Mūsu skolas 5. b klases
komandai "Citādā pasaule"
veiksmīgs sniegums populārajā
starptautiskajā konkurssā
“Ventspils IT izaicinājums 2017”
ﬁnālā. Tiesības piedalīties
konkursa ﬁnālā skolēni izcīnīja,
uzvarot video konkursā ar pašu
veidotu ﬁlmiņu "Būt klāt, klāt
neesot, jeb virtuālais
skolotājs"”, kurā apspēlēta
ideja, kā ar tehnoloģiju
palīdzību uzlabot mācību
procesu skolā.
Konkursa “Ventspils IT

izaicinājums 2017” ﬁnāls
norisinājās trīs dienas un tajā
savās prasmēs pārvaldīt
informācijas tehnoloģijas un
radoši risināt aktuālas
problēmas sacentās dažāda
vecuma jaunieši no visām trim
Baltijas valstīm.
Mūsu skolas komanda 4. - 6.
klašu grupā 40 komandu
konkurencē iekļuva labāko
pieciniekā, balvā saņemot
fotoorientēšanās sacensības
naksnīgajā Ventspilī! Īpašs
paldies Dināram Bronkam,
Paulai Svilei, Paulai Martai
Jonušai un Paulai Jaunciemai
no 5.b klases!

Nakts iesvētības jeb FUKŠI

Vineta Muskate
Pedagoģe - karjeras konsultante

Sigita Stefana

Pateicoties fakultatīvo nodarbību
skolotāja Mārtiņa Mamja
iniciatīvai, šajā mācību gadā mūsu
skolā ieviesta jauna tradīcija –
divas reizes mēnesī, pieaicinot
astronomijas speciālistus un
entuziastus, rīkot astronomijas
nodarbības visiem interesentiem.
Šo nodarbību mērķis ir radīt
skolēnos interesi par astronomiju,
tādējādi paaugstinot eksakto
priekšmetu apguves motivāciju.
Novembrī notikušās pirmās
nodarbības mērķis bija iepazīstināt
skolēnus ar astronomiju, kā
aizraujošu zinātni, kura pēta Saules
sistēmu un tās planētu izcelsmi, kā
arī Visuma izcelsmi. Nodarbību
vadīja pazīstamais ģeogrāfs, gids,
pasākumu un raidījumu vadītājs
Daumants Vidiņš, kurš skolas
gadus aizvadījis pie mums Liepājā
un te kārtīgi izvējojies. Jauniešus
interesēja, kā atsķirt planētu no
zvaigznes, cik tālu Zeme atrodas
no Saules, vai uz citām planētam ir
dzīvība un citi “astronomiski”
jautājumi.

Direktora vietniece audzināšanas jomā,
līdzpārvaldes koordinatore

Otrās nodarbības laikā skolēni
mācījās konstruēt kosmisko raķeti.
Nodarbību vadīja pazīstamā
zīmola ZINOO pārstāvji, biedrības
„Latvijas zinātnes centru
apvienība” tehniskie inženieri
Kārlis Goba un Andrejs Puķītis.
Skolēni uzzināja daudz jauna par
aerodinamiku, gaisa pretestību,
raķetes stabilitātes nosacījumiem,
atmosfēras slāņu iedalījumu un
amatieru raķešu atgūšanas
principiem. Noslēgumā bērni un
jaunieši varēja praktiski darboties
ar raķešu modeļiem, izpētīt

konstrukcijas un elektroniskās
iekārtas, kā arī uzdot jautājumus
vadītājiem.
Pavasarī mūsu skolas skolēni un
skolotāji, sadarbībā ar ZINOO
speciālistiem plāno palaist „iDO
Baloon” stratosfēras zondi, kā arī
iesaistīties projektā "Pirmie
Latvijas 100 km kosmosā", kura
mērķis ir radīt raķeti, kas līdz
Latvijas 100 gadei spējīga
pacelties 100 km augstu,
sasniedzot atlklāta kosmosa
robežu.

Šogad, jau otro reizi skolas
vēsturē organizējām Nakts
Fukšus! Lai iesvētītu 10. klases
jauniešus, 12. klases skolēni,
audzinātāju Jolantas Klameres
un Sigitas Stefana vadībā,
atbildīgi strādāja pie pasākuma
plānošanas. Iesvētāmie tika
lūgti ierasties skolā 3. novembrī
pulksten 23.30, lai būtu gatavi
pusnaktī atklāt pasākumu,
dodoties Spoku trasītē.
12 - tie uz pasākumu ieradās
Hellovīnu stilā, īpaši bija
gatavojuši savas sejas grimus un
piedomājuši pie dažādiem
apģērbu aksesuāriem. Ar
aizrautību 10. klašu jaunieši
devās trasītē un ļāvās
piedzīvojumiem. Pēc pasākuma
tika nodots zvērests un sekoja
draudzības mači skolas sporta
zālē. Pēdējie pasākuma
dalībnieki skolas telpas atstāja

tikai ar rīta gaismu.
Lepojamies, ka 10. klases jaunieši
bija ļoti atsaucīgi un uz
pasakāmu ieradās gandrīz pilnā
sastāvā. Paldies skolotājām
Daigai Muižulei un Līgai
Šeidlerei - Šustei, kuras bija kopā
ar savām klasēm visas nakts
garumā!
10.klases jaunieši par FUKŠIEM
saka :
Paula: Mani pārsteidza , ka
12.klases jaunieši bija izdomājuši

tik foršus Fukšus. Ļoti patika, ka
pasākums notika naktī un bija
interesanti uzdevumi. Man viss
patika.
Evelīna: Mani pārsteidza, ka
nakts Spoku trase bija tik gara un
interesanta. Pats aizraujošākais
bija tas, ka pasākums notika
naktī, ka pa skolu bija jāiet
aizsietām acīm.
Aija: Man ļoti patika abu klašu
saliedētība, īpaši tas, ka trasē
devāmies kopā pa pieciem.

