2011.gada augusts
“Labdien, visiem, kas ņēma dalību, domāja ņemt vai ņems dalību nākotnē Ekoskolu nometnē! Laiks skrien un pat neticās, ka ir jau pagājušas
vairākas dienas kopš šī burvīgā pasākuma. Domās joprojām esmu Višķos, bet darbos jau nākamajā mācību gadā. Ceru, ka nometne ne tikai
man, bet arī Jums kalpoja par lielisku, iedvesmojošu atspēriena punktu
pirms jaunā mācību gada. Bija lieliski! Jaunas idejas, iespaidi un liels
gandarījums par kopīgi paveikto. Liels paldies Jums par to! “
Daniels Trukšāns
Vides izglītības fonds, Ekoskolu programmas koordinators

EKO skolu koordinatoru un vides izglītotāju vasaras saiets Višķos
No 5.-7.augustam vairāk kā 100 Latvijas ekoskolu pārstāvji un un vides izglītībā ieinteresētie skolotāji, tai skaitā arī no Riebiņu vidusskolas, pulcējās uz vasaras nometni Višķos. Pasākumu organizēja „Vides izglītības fonds” sadarbībā ar „Vides izglītotāju asociāciju”.
Pasākuma pirmajā dienā notika reģionālo darba grupu dalībnieku iepazīšanās un apkārtnes izpēte savdabīgā un
atraktīvā spēlē – medības Višķu parkā, kurā aug ļoti daudzveidīgas- gan vietējās, gan introducētās koku un krūmu sugas.
Radošo gaisotni nometnē papildināja ceļojums pa Latvijas karti , iezīmējot dalībnieku dzīves vietas, kā arī sagatavotās
vizītkartes par Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, Latgali. Dienas noslēgumā tika piedāvāta zaļo filmu noskatīšanās par aktuālām vides tēmām Latvijā un pasaulē.
Nākamajā dienā dalībnieki piedalījās dažādās lekcijās- diskusijās : „Klimata pārmaiņu ietekme uz Latviju, izaicinājumi vides ilgtspējai”, „Klimata pārmaiņas- zināšanas un praktiskā rīcība”. Paralēlajās darba grupās notika ļoti interesantas nodarbības – prezentācijas par zaļo dzīvesveidu, par drošiem un videi draudzīgiem braukšanas paradumiem, par
klimata pārmaiņu ietekmi uz dzīvnieku populācijām.
Turpinājumā ekoskolu koordinatori un vides izglītotāji apmainījās pieredzē par konkrētām aktivitātēm un jaunu ideju
aizsākšanu ekoskolu klimata kampaņas organizēšanā 2011./2012,mācību gadā. Pēc saspringtās darba dienas nometnes
darbinieki atpūtās ekoburziņā kopā ar folkloras kopu „Ceiruleits”.
Trešā diena sākās ar aktīvu darbošanos, ideju un labās prakses piemēru apkopojumiem un par turpmākajiem darbiem ekoskolu programmā- ekopadomes darba plānošana, atskaites, popularizācijas iespējas, atpazīstamība, skolēnu iesaiste, ekoskolu savstarpējā sadarbība. Nometnes noslēgumā dalībnieki devās ekskursijā uz Dinaburgas pilsdrupām un
dabas taku Daugavas lokos.
Ekoskolu saietā gūtās pārdomas , jaunas idejas un ieceres noderēs darot tā saucamos zaļos darbus. Jāteic, ka ekoskolas būtība atklājas galvenokārt visas skolas padarītajā darbā un zaļajā atmosfērā, kas valda arī Riebiņu vidusskolā.
Iesaistoties un darbojoties vides aktivitātēs skolēni veido zaļo dzīvesstilu, pozitīvu attieksmi, aktīvi pieņem lēmumus par
vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

Nometnes dalībniece, Riebiņu vidusskolas Dabas zinību un bioloģijas skolotāja Digna Prodniece

Pasākums 1.-4.klašu Bērnu žūrijas ekspertiem par Ulda Ausekļa grāmatu „Runcis Francis jeb pasaule sēd uz velosipēda ” 10.augustā
Preiļu Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļā

Aktivitāti vada Guntars Ormanis
17.augustā Rimicānos atklāja Mūžizglītības iespēju centru, kas ir
biedrības „Dzintars 2007” kārtējais, veiksmīgais darba auglis.
Pasākumā piedalījās arī Guntars Ormanis.
Arī Riebiņu vidusskola iesaistās Projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" realizācijā piedāvājot:
• Angļu valoda bez priekšzināšanām120 mācību stundas
• Angļu valoda ar priekšzināšanām 120 mācību stundas
• Vācu valoda bez priekšzināšanām 120 mācību stundas
• Vācu valoda ar priekšzināšanām 120 mācību stundas
• Datorzinības bez priekšzināšanām 120 mācību stundas
• Datorzinības ar priekšzināšanām 120 mācību stundas
• Valsts valoda (dažādi līmeņi) 120 mācību stundas
Lai saņemtu karjeras konsultāciju un "mūžizglītības kuponu' mācībām, jāreģistrējas jebkurā no NVA filiālēm.
Izglītības programmu, kurā nepieciešama apmācība, izvēlas pati persona. Mūžizglītības pasākumos ir atbalstīta iesaiste mūžizglītībā profesionālās pilnveides programmās (no 160 stundām) un neformālās izglītības programmās (no 24 līdz159 stundām).
Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas internetā:
www.nva.gov.lv sadaļā "Bezdarbniekiem un darba meklētājiem"/"Apmācības bezdarba riskam pakļautajiem"
vai NVA filiālēs. Skolai iepirkuma līgums par sadarbību neformālās izglītības programmu īstenošanā bezdarba riskam pakļautām personām preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ir noslēgts līdz 2013. gada 31. decembrim, projekta koordinatore Skaidrīte Žukova.
Pirmais 2011. /2012. mācību gada seminārs programmas “Radošā domāšana” skolotājiem notika 23. augustā
Rīgā, biznesa augstskolas „Turība” telpās, kuru apmeklēja direktora vietniece Rita Pudāne. Programmas dalībnieki varēja vairāk uzzināt par fakultatīvo mācību priekšmetu „Radošā domāšana uz uzņēmējspēju attīstība”
un iespēju sākt apgūt Edvarda de Bono „ 6 domāšanas cepures”, iepazīties ar LEAN vadības metodi, uzzināt
par Latvijas Universitātes maģistrantu nodomiem sākt pētījumu par programmas ietekmi uz radošās domāšanas un citām prasmēm, kā arī savstarpējās sarunās gūt atziņas un ieteikumus no iepriekšējā gada dalībniekiem.
Lai radoša domāšana kļūtu par visas skolas darba formu, ir nepieciešams visiem skolas skolotājiem izprast šīs
metodikas būtību un lietot to gan stundās, gan ārpusstundu pasākumos. Tādēļ šajā mācību gadā tiek plānota
domāšanas metožu apguve visiem skolas skolotājiem, aktīva izmantošana, pieredzes apmaiņa.
Skolotāju profesionālā pilnveide sagaidot 2011./2012.m.g.
•
MA vadītāju sanāksme 25.augustā notika Riebiņu vidusskolas Metodiskajā centrā
•
Izglītības iestāžu vadītāju seminārā Riebiņu novada domē tikās skolu direktori, domes priekšsēdētājs I. Meluškāns,
domes tehniskās daļas vadītājs J. Leicis, galvenā grāmatvede A. Erta, izglītības un kultūras komisijas vadītāja Ā.
Pudule, izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka, Preiļu IP vadītājs A. Zagorskis. Tika pārrunāti aktuāli jautājumi skolēnu pārvadāšanā, finansēšanas jautājumi, mācību un audzināšanas procesa aktualitātes novadā
2011./2012.m.g., stipendiju piešķiršanas kārtību pedagogiem.
•
Skolotājas Alla Solovjova un Vēsma Lubāne apguva projekta “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” ietvaros profesionālās pilnveides programmu “Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu sagatavošanai”
•
Skolotāja Irēna Ormane apguva profesionālās pilnveides programmu “Interaktīvo tehnoloģiju risinājumi un elektronisko mācību materiālu komplektu efektīva izmantošana latviešu valodā un literatūrā 7,. 8. un 9.klasē”
•
Skolotājas Inna Zenovjeva, Ārija Pudule un Ineta Anspoka turpina apgūt programmu “Pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”

Riebiņu vidusskolas pedagogi uzzina jaunāko info metodiskajos saietos, kursos
Sākumskolas skolotāju MA seminārs 22.augustā
(Silvija Avotiņa)
•
Aktualitātes sākumskolas izglītībā 2011./2012.
mācību gadā IZM Profesionālās izglītības un vispārējās
izglītības departamenta vecākā referente I.Siliņa
•
Atbalsta pasākumi bērniem ar speciālām vajadzībām VISC vecākā referente M.Liepniece
•
Dabaszinību mācību saturs mūsdienīgā mācību
procesā VISC vecākā referente V.Kakse
•
Aktualitātes audzināšanas jomā 2011./2012. mācību gadā VISC vecākā referente E.Pelša
•
Pirmsskolas un sākumskolas mācību satura un
metodiskā atbalsta materiālu pilnveide kvalitatīva
mācību procesa plānošanai VISC vecākā referente
A.Miesniece

Ģeogrāfijas skolotāju, metodisko apvienību vadītāju seminārs
Daugavpilī 19. augusts (Jeļena Vucāne)
•
”Quo vadis? Ieskats iedzīvotāju migrācijas procesos Latvijā” prof. Zaiga Krišjāne (Latvijas Universitāte)
•
”Pilsētvides ainavas iezīmes Latgales reģionā” Ivars Matisovs (Rēzeknes Augstskola)
•
”Invazīvo augu sugu taksonu raksturojums Daugavpils
pilsētā” Santa Rutkovska un Irēna Pučka (Daugavpils
Universitāte)
•
”Sava novada, pilsētas ģeogrāfijas mācību saturs Latvijas
ģeogrāfijas kursā” Natālija Buile (IZM Valsts izglītības
satura centrs)
•
Mācību ekskursija: Daugavpils pilsēta un dabas parks
„Daugavas loki” (Rozališķu loks)

„Daba un zinātne skolā!
Aizraujoši!”
Ar jauno 2011./2012. mācību gadu esam saņēmuši projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātos drukātos un elektroniskos atbalsta materiālus 7. – 9.klasei. Atvērto durvju diena Viļānu vidusskolā 23.augustā bija katra fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotāja, kā arī skolas vadības iespēja jau laikus iepazīties ar jauno materiālu
komplektu. Materiālos iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles
materiāli, laboratorijas darbu piemēri – viss nepieciešamais, lai eksaktos mācību priekšmetus apgūtu ar prieku. Pasākumu atbalstīja M. Tarasova, V. Adamoviča, G. Ormanis, J. Vucāne, S. Žukova. Skolas pedagogi A. Podziņa, D. Prodniece atvērtajā durvju
dienā pabija PVĢ un Līvānu 1.vidusskolā.
Skolas pieņemšanas komisija 30.augustā apskata
Riebiņu vidusskolas telpas un
novērtē skolas
gatavību jaunajam darba cēlienam

Kad veries brīnumainos rakstos,
Ko gladiolu dobes auž.
Liek krāsu košums
aizvērt plakstus,
Jo tūkstoš varavīksnes,
liekas,
Gan dvēseli, gan sirdi glauž.
Kad veries gladiolu rakstos,
Sirds atkal viedās zintis jauž,
Ko saule, debesis un zeme
Tev, cilvēk, svētīdamas pauž.
(K.Apškrūma)

Ziedi, prieks un laba vēlējumi, svinīga noskaņa pirms jaunā
2011./2012. mācību gada valdīja Rušonas pamatskolā 29.augustā.

Pirms konferences pedagogi darbojās metodisko apvienību sanāksmēs. Dienas gaitā sekoja 2010./2011.mācību gadā paveiktā izvērtējums un darba plānojums 2011./2012.mācību gadam, Riebiņu novada domes priekšsēdētāja vietnieka P. Rožinska uzruna, skolēnu apsveikuma priekšnesums. Katra izglītības iestāde
prezentācija asociācijās ar gladiolām, novēlējumi. Darba kārtībā bija arī:
•
Aktualitātes un jaunumi 2011./2012.mācību gadā. Atbildes uz jautājumiem. (Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inita Juhnēviča).
•
Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2010./2011.m.g.(Evelīna Visocka)
•
Riebiņu vidusskolas izglītojamo CE rezultāti un absolventu tālākizglītība (Rita Pudāne)
•
Informācija par darbu ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības
(Solvita Ķibere) Brīvprātīgā darba gads (Inese Šukste), E- klase Rušonas pamatskolā ( Iveta Casno)

Pedagoģiskās padomes sēde

Kļavlapu putenī stāvēt,
Dvēseli atvērt rudens smaržām,
Sajust rudens elpu sevī plūstam,
Krāsainu gaismu ietekam.
Kļavlapu putenī stāvēt,
Savu sapni rokās satvert,
Pret debesīm pacelt,
Ļaujot rudens gaismai svētīt to.

Paldies kolēģiem par skaistajiem svētkiem
28.augustā !
Ineta

