Rīgas 3. speciālās pamatskolas pieredzes brauciens uz Cēsu Jauno skolu
Rīgas 3. speciālajā pamatskolā šajā mācību gadā norisinās projekts “Pozitīvas
darba un mācību vides pilnveide” Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
“Izglītība izaugsmei 2018” projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
ietvaros.
Š.g. 29. novembrī 26 mūsu skolas un pirmskolas pedagogi devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Cēsu Jauno sākumskolu, lai paplašinātu skolas personāla
profesionālo redzesloku, gūtu iespēju palūkoties uz mācību procesa organizāciju,
mācīšanos un mācīšanu nedaudz no cita aspekta.
Ekskursijā piedalījās gan skolas administrācija, gan skolas ilggadējie
pedagogi, gan jaunie pedagogi. Pirms brauciena skolas direktore jau bija nedaudz
pastāstījusi par šo skolu, kādi no pedagogiem bija arī ieguvuši informāciju medijos,
tādēļ bijām gatavi ne tikai būt kā vērotāji, bet gan mācīties, iedvesmoties, analizēt un
arī kaut ko pārņemt savā pedagoģiskajā darbībā un skolas vidē.
Cēsu Jaunajā sākumskolā mūs laipni uzņēma Dana Narvaiša, šīs skolas pirmā
direktore, tagad, pēc viņas vārdiem, mācību darba organizatore. Mums tika dota
iespēja ielūkoties visās skolas telpās, fotografēt, runāties ar skolēniem un skolotājiem,
tika izstāstīts, kā tiek organizēts mācību darbs, skolas dažādu problēmu risināšanas
stratēģijas un paņēmieni, sadarbība ar vecākiem.
Arī mēs nebraucām ar tukšām rokām gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Mūsu
arodklases puiši uztaisīja skaistu kolonnu, kuru uzdāvinājām cēsniekiem. Viens no
brauciena mērķiem bija arī mūsu pedagogu sniegtās konsultācijas Cēsu Jaunās
sākumskolas pedagogiem individuālo plānu izveidē skolēniem ar mācīšanās grūtībām
un pieredzes apmaiņa mācīšanas un mācīšanās jautājumos. Mēs ticam, ka esam
ieguvuši labus sadarbības partnerus, jo sarunu gaitā gan no mūsu puses, gan no Danas
Narvaišas izskanēja vēlme veidot kopīgus seminārus par aktuālām tēmām.
Apkopojot pedagogu anketas, sarunās pie pusdienu galda un atpakaļceļā,
konstatējām, ka nevienu šis brauciens nav atstājis vienaldzīgu. Ir radušās daudz
pārdomas par savu darbu, darba vidi, par to, kas ir nepieciešams, lai mācītu un
mācītos. Viena no galvenajām atziņām ir tā, ka radoši pieejot nekas nav neiespējams,
ka mācīties interesanti, kvalitatīvi un mūsdienīgi nenozīmē perfekti iekārtota mācību
vide, jaunākie mācību materiāli un tehnoloģijas (kas tur gan arī bija sastopamas), bet
gan cilvēki ar redzējumu, ar vēlmi dot bērniem vislabāko, kas tobrīd ir pieejams, ka
vide, kurā viss nav „nospodrināts”, ir laba platforma vispusīgas, radošas un atbildīgas
personības audzināšanai un mācīšanai.
Mūsu pieredzes apmaiņas ekskursijas mērķi tika sasniegti. Mēs iepazinām
citādu izglītības iestādi, kurā atpazinām daudzas vecās, labās, piemirstās lietas no
mūsu bērnības un skolas gadiem, ir radušās idejas priekš mūsu skolas, bet pats
galvenais ir tas, ka skolotāji varēja ieraudzīt, ka arī mums ir ar ko dalīties, ka mūsu

skola ir ceļā uz pārmaiņām, ka mums tās ir sākušās gan iekšēji katram pedagogam,
gan ārēji skolas vidē.
Paldies RIIMC par šādu iespēju.
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