Rīgas 64.vidusskolas skolotāju viesošanās LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā
Skolēnu ziemas brīvlaikā skolotāji turpināja īstenot RIIMC finansētā projekta “Kopības apziņa
mūsdienīgā skolā” ieplānotās aktivitātes un 3.janvārī devās vizītē uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu
akadēmisko centru.
Ekskursija sākās ar vispārēju informāciju par pašu centru un tā izveidi. Dabaszinību centra idejas
autors bija Mārcis Auziņš. Topošā centra darbinieki aktīvi iesaistījās būvprojekta apspriešanā un ēkas
plānošanā, pati būvniecība, izmantojot modernos materiālus – betonu, stiklu un koku, paveikta 2 gadu laikā.
Šajā ēkā šobrīd darbojas ķīmijas, bioloģijas, zemes zinātņu, optometrijas un farmācijas studenti un mācību
spēki. Ēkā tiek izmantoti 3 veidu apkures elementi – radiatori, kondicionieri un starpstāvu pārsegumos
iestrādātās siltā ūdens caurules. Ēkas saimnieki lepojas ar iegūto Apeirona balvu, kuru piešķir celtnēm, kuras
ir ērti izmantojamas cilvēkiem ratiņkrēslā. Ēkas betona sienas dekorē Kristīnes Luīzes Avotiņas zīmējumi.
Šobrīd ēkā strādā aptuveni 250 darbinieku un mācās 1500 studentu.
Skolotāji guva priekšstatu gan par centra mācību vidi un apstākļiem, piedāvātajām studiju
programmām, gan apjauta, kāpēc skolas abiturientiem tik ļoti patīk šī studiju vieta – jaunas, mūsdienīgas,
tehnoloģiski aprīkotas mācību telpas, lieliska bibliotēka, atpūtas un mācību stūrīši – radīti lieliski apstākļi,
lai veidotu izzināt gribošu un veiksmīgu nākotnes cilvēku.
Skolotāju atsauksmes par Dabaszinību centra apmeklējumu:

LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centra apmeklējums bija kā "solis studentu kurpēs",
iztēlojoties, kā būtu studēt šādā vidē, kad viss ir sakārtots studentu vajadzībām. Visvairāk patika bibliotēka,
24 h diennaktī strādājošās mazās darba istabiņas, protams arī ķīmijas laboratorija. Patika gides stāstījums no
ēkas plānojumu pirmsākumiem līdz reālai celtnei un apsaimniekošanai. Studenti ir pelnījuši studijas
atbalstošu vidi!

Gribu pateikt lielu paldies par lieliski noorganizēto ekskursiju skolotājiem! Man tā bija
lieliska iespēja būt kopā ar savām darba kolēģēm, iespēja redzēt, cik mūsdienīgā vidē tagad mācās studenti;
pastāstīju arī savam dēlam, 11.klases skolniekam, par moderno laboratoriju, kurā studenti var veikt
eksperimentus un mācīties.

Man ļoti patika gan mūsdienīgās telpas, gan izvērstais stāstījums. Vizīte bija vērtīga, lai
apzinātos, kādas iespējas ir mūsdienu studentiem. Biežāk būtu jāciemojas tādās vietās kopā ar skolēniem,
iespējams jau 8.- 9.klašu izglītojamajiem, lai viņi var izvērtēt nākotnes studiju iespējas.

Priecājos, ka tiek plānots ap akadēmisko centru izbūvēt studentu pilsētiņu, kur atradīsies
vairākas fakultātes, kopmītnes un citas ēkas. Iedvesmojoši!
Jau šobrīd blakus top fizikas, matemātikas un medicīnas fakultāšu ēka, kuru iespējams mūsu skolas
skolotāji dosies aplūkot pēc dažiem gadiem.
Daži foto nākošajā lapā.

Rīgas 64.vidusskolas skolotāju viesošanās Ogresgala
pamatskolā
2016. gada decembrī Rīgas 64.vidusskolas skolotāji piedalījās izbraukumseminārā un
viesojās Ogresgala pamatskolā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra apstiprinātā
projekta “Kopības apziņa mūsdienīgā skolā” ietvaros. Izbraukumsemināra mērķis bija izzināt
ekoskolas pieredzi, smelties jaunas idejas un dibināt kontaktus ar citu skolu pedagogiem.
Seminārā piedalījās septiņi Rīgas 64.vidusskolas skolotāji.
Ogresgala pamatskolā mūs viesmīlīgi uzņēma – jutāmies, kā atbraukuši pie seniem un
labi pazīstamiem kolēģiem. Ogresgala pamatskola jau daudzus gadus var lepoties ar ekoskolas
statusu, un Rīgas skolotāji daudz uzzināja par ekoizglītību un skolēnu iesaistīšanu dažādos
ekoprojektos. Skolas direktore Skaidrīte Butāne, viņas vietniece Anita Gutāne un pedagogi
pastāstīja par skolas attīstību, skolotāju kolektīvu un ikdienas darbu 157 skolēnu ekoskolā.
Skolas jaunieši ir aktīvi un līdzatbildīgi, sadarbībā ar skolotājiem veido vidi, kurā prieks
atrasties gan skolēniem, gan skolotājiem un gūt labus mācību sasniegumus.
Ogresgala pamatskolā ir aktīva skautu un gaidu kustība. Skautu un gaidu vadītājs Jānis
Iklāvs vadīja saliedēšanās spēli, kurā abu skolu skolotāji veidoja kopīgu stāstu. Spēle bija
interaktīva un ietvēra skolas telpu iepazīšanu. Daudzi spēles laikā veiktie uzdevumi bija
aizraujoši un rosināja idejas, kuras varam izmantot darbā savā skolā. Ciemošanās noslēgumā
mēs tikām cienāti ar pašu skolotāju sarūpētiem gardumiem.
Devāmies projām guvuši labas idejas turpmākai sadarbībai un jaunu pieredzi par dabai
draudzīgas vides veidošanu. Sirsnīgi pateicamies Ogresgala pamatskolas kolektīvam par
brīnišķīgo uzņemšanu!
Nora Heinrihsone

Foto no viesošanās Ogresgala pamatskolā

