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Labdien, 2010. gada pavasarī!
Atnācis 2010. gads. Ļoti, ļoti gaidām īsto, saulaino, gaišo pavasara iestāšanās brīdi.
Tā kā esam jau kārtīgi pastrādājuši, domāju, ka esam to pelnījuši.
No jaunā gada skolā strādā psihologs, bibliotēkā darbojas divas bibliotekāres, kas dod
iespēju tai darboties nepārtraukti. 9 skolotāji veiksmīgi iesaistījušies Eiropas Savienības
piedāvātajā projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana sistēmas optimizācijas
apstākļos.” Ir skolotāji, kas papildina savas teorētiskās un praktiskās zināšanas un pieredzi
tālākizglītības kursos. Noslēdzas mācību priekšmetu olimpiāţu starti. Tie ir bijuši veiksmīgi
mūsu ģimnāzistiem, jo šogad esam startējuši ar labiem panākumiem arī valsts mērogā. Lielu
interesi šajā mācību gadā raisījušas pirmās Kuldīgas novada Ēnu dienas, kad ap 20 ģimnāzistu
apmeklēja daţādus uzņēmumus un iestādes, vēroja darbinieku ikdienu.
15. februārī nosvinējām ģimnāzijas 90. dzimšanas dienu. Īsti svētki! Tie sakrita ar
smagu, noslogotu un interesantu projektu nedēļu.
Jau klāt atkal aerobikas pasākums, kurā šogad piedalījās visas klases. Interesanti bija
pavērot šos priekšnesumus. Cerams, ka pavasarīgās dejas līdzi nesīs arī Īsto pavasari!
Citiem domas – kā padarīt visus darbus, jo jābeidz vidusskola, pamatskola. Cits
aizdomājies, ka vidusskolas nākošajā klasē varēs nokļūt tikai sekmīgs, cits varbūt – kā, lai
izpaliek vasaras darbi, citam domas aizņemtas ar tuvākiem vai tālākiem nākotnes plāniem,
cits jau domās ir maija Pēdējā zvana pasākumā, bet cits varbūt jau redz savu izlaidumu.
Bet priekšā vēl ir 2 mēnešu darbs. Sagaidāmas arī 90 gadu jubilejas salidojuma
svinības 15. maijā. Aicinām visus savus bijušos un esošos skolotājus, tehniskos darbiniekus!
Gaidām visu laiku ģimnāzijas un vidusskolas beidzējus! Par to rakstījām arī laikrakstā
„Neatkarīgā Rīta Avīze” februāra mēnesī. Aicinām un mīļi visus gaidām!
Būs vēl kārtīgi un pamatīgi jāpastrādā, bet saulīte jau dos gaišumu un labās domas.
Tikai jāspēj arī mums tās domāt un radīt!
Saulainu pavasara iestāšanos vēlot, ģimnāzijas direktore Jana Jansone
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Ziņas no ģimnāzijas padomes

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas padomē risinātie jautājumi
Šajā mācību gadā notikušas trīs padomes sēdes – 2009.gada 14.decembrī, 2010.gada
9.februārī un 9.martā, kurās tika izskatīti daudzi svarīgi jautājumi.
14.decembra sēde:
1. direktore iepazīstina ar padomes reglamentu, pienākumiem un tiesībām, padomes
skaitliskais sastāvs: 21 cilvēks;
2. par ģimnāzijas padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Padures pagasta bāriņtiesas
locekle Ilze Medniece, par priekšsēdētājas vietnieci Inese Kapitanova, par sekretārēm
(protokolistēm) Alīna Doniņa un Elita Tisjaka;
3. direktore informē, ka ir izsludināts konkurss uz skolas siltināšanu, veco logu
nomaiņu, durvju nomaiņu, signalizāciju, divu tualešu ierīkošanu autoapmācības
korpusā, aktuāla arī skolas teritorijas ieţogošana nākamajā budţeta gadā (ierobeţota
teritorija, divi aizslēdzami vārti, jo problēmas ar piesārņošanu un automašīnu
uzturēšanu skolas teritorijā);
4. direktore ziņo par pasākumiem, gatavojoties ģimnāzijas 90. gadu jubilejai, tie ir:
skolas apzaļumošana, skolas kafejnīcas pārcelšana 2.stāvā, lai atbrīvotu skatuvi.
5. plānots ierīkot trešajā stāvā zēnu tualeti, pārrunāt ar bērniem tualetes papīra lietošanu;
6. skolas teritorijas uzkopšanā tiek nodarbināti pašvaldības stipendiāti;
7. ja tiek sabojāta mācību grāmata, tad vietā jānes jauna vai jāatmaksā tās vērtība.
8. izskatīts 10. klases audzēkņa iesniegums par atbrīvošanu no komercnaudas
maksājuma, padome piekrīt atbrīvot no maksājuma;
9. pieņemts lēmums uzrakstīt rakstisku lūgumu, lai izmainītu maršruta autobusa
atiešanas laiku Rumbas pagastā;
10. Ziemassvētku diskotēka 18.decembrī 7. – 9.klasēm no 18.00 – 22.00 un 21. decembrī
10.-12. klasēm no 19.00 – 24.00. Nepilngadīgajiem pasākums beidzas 22.30, ja vēlas
palikt ilgāk, tad vecākiem jānodrošina bērna nokļūšana mājās pilngadīgo pavadībā;
11. Ziemassvētku akcija „Dalies mīlestībā” norisinās līdz 21.decembrim plkst.11.00.
Katra klase nes dāvanas vientuļajiem pensionāriem;
12. otrais semestris sāksies 2010. gada 6. janvārī.
9.februāra sēde:
1. direktore iepazīstina ar pasākumiem, kas notikuši: apmeklēta filma „Rūdolfa
mantojums”, Ziemassvētku pasākumi, barikāţu atceres dienas pasākums, ţetonu
vakars, padomes locekļi ierosina aptaujāt skolēnus par notikušajiem pasākumiem;
2. janvāra mēnesī skolēni piedalījušies plānotajās novada un valsts olimpiādēs;
3. no 15.-18. februārim norisināsies projektu nedēļa, 10.martā aerobikas pasākums,
26.martā Lieldienu pasākums, 15. maijā notiks 90. skolas salidojums, 20. maijā
pieņemšana pie direktores un ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja, 21. maijā pēdējais
zvans, 9. jūnijā. 9. klašu un 19.jūnijā 12.klašu izlaidumi;
4. lai atslogotu vecākus finansiāli, skola maksimāli atteikusies no darba burtnīcām;
5. izteikts ierosinājums: „Ģimnāzijas vēstis vecākiem” uzaicināt ziedot nepieciešamās
grāmatas skolas bibliotēkai;
6. 4. stāvā ierīkots vācu valodas kabinets;
7. no 1. janvāra skolā ir psihologs Aija Kņaze un otrs auto instruktors, skolotājiem tiek
100% apmaksātas burtnīcu labošanas, konsultācijas un gatavošanās stundām;
8. padomes locekļi diskutē par skolēnu un skolotāju attiecībām stundu laikā, par mācību
darba traucēšanu;
9. diskutēts kopēšanas izdevumu jautājums;
10. jārisina ēdināšanas jautājums, lai neveidotos lielas rindas starpbrīţos, var izteikt
priekšlikumus ģimnāzijas padomei;
11. ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja piedalās 9 skolotāju vērtēšanā projektā "Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" un apmeklē
mācību stundas (komisijā ir direktore, vairāki skolotāji, skolēns, ģimnāzijas padomes
priekšsēdētāja);
12. direktore informē, ka skolotāju tarifikācija tika apstiprināta 28. janvārī.
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9.marta sēde:
1. direktore informē, ka notikusi pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu adaptāciju
vidusskolā un skolēnu atskaitīšanu no ģimnāzijas par nesekmību un neattaisnotiem
stundu kavējumiem;
2. aktuālo jautājumu apspriešana: joprojām jārisina jautājums par Meţvaldes maršruta
autobusa atiešanas laikiem;
3. diskusija par skolēnu kavējumiem:
par pirmo mācību stundu regulāru kavēšanu, izteikts priekšlikums, ka
skolēni, kas kavē 5 minūtes, tiek ielaisti mācību telpā, bet tie, kuri kavē
vairāk par 5 minūtēm, tiek sapulcināti kopējā telpā, kurā sociālais pedagogs
var veikt pārrunas;
noteikt konkrētu kavēto stundu skaitu, ko var attaisnot vecāki t.s. ģimenes
apstākļu dēļ;
4. informācija par projektu nedēļas norisi un izmēģinājumu eksāmenu rezultātiem;
5. atgādinājums par Personības balvas piešķiršanu 2010.gadā;
6. direktore informē par vidusskolēnu iesaistīšanos ģimnāzijas tēla prezentēšanā
Kuldīgas novada lauku skolās;
7. ierosinājums pārdomāt iespēju iegādāties grāmatu apvākojuma ierīci;
8. ierosinājums skolēnu pašpārvaldei piedomāt pie ģimnāzijas publicitātes jautājuma;
9. diskusija par videokameru ierīkošanu skolas gaiteņos.
Ziņas apkopoja 11.c klases skolniece Linda Zikmane

Projektu nedēļa
No 15.- 18. februārim ģimnāzijā norisinājās projektu nedēļa.
Šajā nedēļā katram bija savs darāmo lietu saraksts. Pirmdien visām
klasēm notika klases stundas. 7. un 8. klašu skolēni darbojās radošajās
darbnīcās, 9. un 12.klašu audzēkņi apmeklēja konsultācijas, lai labāk
sagatavotos izmēģinājuma eksāmeniem latviešu valodā un matemātikā.
10. klases audzēkņi apmeklēja nodarbību „Iepazīsti sevi” un izmantoja
arī iespēju aiziet uz individuālu konsultāciju par zinātniski
pētnieciskajiem darbiem. Pirms lielās aizstāvēšanas savus zinātniski pētnieciskā darba
vadītājus apmeklēja arī 11.klašu skolēni. Dienas kulminācija bija kopīgs pasākums sporta zālē
„Ģimnāzijai – 90”. Tur visas klases ar daţādiem apsveikumiem sveica ģimnāziju lielajā
jubilejā. Pēc sveikšanas skolēni mielojās ar gardu kliņģeri.
Otrdien 16.februārī 7.klases iemēģināja savas zināšanas pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanā. 8.klases devās mācību ekskursijā uz Saldu. Arī ceturtdien 8.klases devās
ekskursijās, skolēni iepazinās ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, kā
arī devās uz Kuldīgas siltumtīkliem. 10. un 11. klašu skolēni intensīvi strādāja pie savu
zinātniski pētniecisko darbu tēmām. 11. klašu skolēni to darīja arī trešdien.
Trešdien 17. februārī 7. klašu skolēni prezentēja savus projektus par sevi un saviem mīļajiem
radiem, draugiem, kamēr 8. klasēm bija nodarbība „Kas jāzina darba gaitas uzsākot ?”.
9.klašu skolēni individuāli strādāja pie sava karjeras modeļa plāna. Vēlāk šie skolēni devās uz
Kuldīgas uzņēmumu atvērto durvju dienām un ēnu dienām.12.klašu audzēkņi varēja
izvēlēties: apmeklēt nodarbības Nodarbinātības Valsts aģentūras Kuldīgas filiālē vai
piedalīties Ēnu dienās.
Ceturtdien 18.februārī 7.klasēm bija sporta diena (10.c klases projekts) Arī citu 10.klašu
skolēni strādāja pie saviem klases projektu darbiem.
Tā arī pagāja projektu nedēļa – citam vieglāk, citam grūtāk, bet piektdien visi atkal atgriezās
pie ierastā mācību darba.
Rakstu sagatavoja: 10.a klases skolniece Eva Rossinska
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Mācību olimpiāžu rezultāti 2009./2010.m.g.
Priekšmets

Skolēni

Angļu valoda / V.Pērkone

Una Kaltniece 12.kl.

Rezultāts
novadā
1.vieta

Bioloģija / S. Kūle

Anna Abersone 9.kl.
Ilze Meņģe 12.kl.
Anna Abersone 9.kl.
Kristers Roţlejs 12.kl.
Una Kaltniece 12.kl.

atzinība
1.vieta
2.vieta
1.vieta
atzinība

Rasma Ķīvīte 12.kl.
Ilze Meņģe 12.kl.
Fizika /V.Augsne
Miķelis Pušilovs 11.kl.
Zane Grīnberga 11.kl.
Jānis Mednis 12.kl.
Artūrs Siliņš 12.kl.
Latviešu valoda un literatūra / E. Kubinska
Elvijs Stepens 8.kl.
Latviešu valoda un literatūra / D. Strupule - Anna Abersone 9.kl.
Buka
Ģeogrāfija / A. Balode
Kristers Roţlejs 12.kl.
Alise Cine 11.kl.
Vēsture / G. Upesdegle
Anete Štrāle 9.kl.
Kristers Roţlejs 12.kl.

3.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
atzinība
atzinība
atzinība

Mājturība / S. Lūse - Oficiere
Kultūras vēsture / G. Upesdegle
Latviešu valoda un literatūra /D. Strupule Buka
Ķīmija / I. Iesalniece

Matemātika / I. Freimane
Matemātika / M. Megne

Krievu valoda / N. Rozentāle
Politika un tiesības / G. Krūkliņa
Matemātika / S. Jumiķe
Vācu valoda / V. Meļķe
Mācību olimpiādes notiks:

Beāte Sidra 9.kl.
Toms Strazdiņš 10.kl.
Zane Grīnberga 11.kl.
Miķelis Pušilovs11.kl.
Lolita Ūdre 11.kl.
Jānis Mednis 12.kl.
Andris Juška 10.kl.
Kristers Roţlejs 12.kl.
Elvijs Stepens 8.kl.
Kristīne Ţube 8.kl.

Rezultāts
valstī

atzinība

3.vieta
atzinība
3.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
atzinība
1.vieta
1.vieta
atzinība
3.vieta

23.03.10 ģeogrāfija (skolotāja A. Balode),
24.03.10 vizuālā māksla (skolotāja I. Pāvelsone),
22.04.10 informātika.
Novēlam ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem arī turpmāk teicamus panākumus olimpiādēs !

Mācību olimpiāţu rezultātus apkopoja 11. b klases skolniece Anita Rībena
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Aktualitātes

Zinātniski pētnieciskie darbi
No 15. – 18. februārim skolā notika projektu nedēļa. Kā jau katru
gadu, arī šoreiz tā izvērtās ļoti saspringta tieši desmitajām un
vienpadsmitajām klasēm, jo tās aktīvi gatavoja savus zinātniski pētnieciskos
darbus (ZPD). Desmitajām klasēm projektu nedēļas laikā notika ZPD
priekšaizstāvēšana, bet vienpadsmitajām – izstrādāto darbu aizstāvēšana.
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad skolēni bija izvēlējušies ļoti interesantas un saistošas
tēmas. Piemēram, divi 11.a klases skolnieki izpētīja „Paranormālās parādības Latvijā”, 11.b
klases skolnieks ar savu izvēlēto tēmu „Pārtikas piedevas mūsu uzturā” aizrāva ne tikai
skolotājus, bet arī skolēnus. Kāds 11.c klases skolnieks, savukārt, centās izpētīt vienu no
skolas populārākajām spēlēm „Interneta spēle Contra Strike”. Divas 10.a klases skolnieces ir
sākušas pētījumu - „Slengs jauniešu ţurnālos un ikdienas runā”, bet kāda 10.d klases
skolniece ir izvēlējusies izstrādāt darbu – „Kafija un tās ietekme uz cilvēku”. Divas 10.c
klases meitenes ir uzsākušas tēmas izpēti darbā „Kreiļi”, kas ieinteresētu cilvēkus, kuri raksta
ar kreiso roku. Savukārt kāda 10.b 1 klases meitene turpinās pētījumu par „Garu pasauli”.
Pēc zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas tika aptaujāti 48 vienpadsmito klašu
skolēni par ieguvumiem un sagādātajām grūtībām darba veidošanas procesā un ieteikumiem,
veidojot ZPD nākamajā mācību gadā.

Uz jautājumu, ar kādām grūtībām jūs saskārāties, veidojot ZPD, lielākā daļa skolēnu
atbildēja, ka grūtības sagādāja darba noformējuma veidošana, pētījuma daļas izstrāde,
informācijas apkopošana, kā arī prezentācijas veidošana un gatavā darba izdrukāšana.
Savukārt, šī gada vienpadsmito klašu ieteikumi, lai nākamā gada vienpadsmitās klases varētu
veiksmīgi izstrādāt savus zinātniski pētnieciskos darbus ir sekojoši: darbu vērtēšanas
komisijai iesniegt savlaicīgāk, skolotājiem izstrādāt vienotu ZPD veidošanas standartu, katrai
klasei darbus aizstāvēt citā dienā, vērtēšanas komisijai būt ieinteresētākai un darbus izskatīt
rūpīgāk.
24.martā notiks Kuldīgas novada zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā
uzstāsies četri 11.b klases skolēni ar saviem pētījumiem:
Zane Grīnberga „Kumeļa fiziskā un garīgā attīstība pirmajā dzīves gadā” (darba
vadītāja Sanita Kūle).
Linda Kande „Rendas pamatskolas vēsture un pastāvēšanas iespējas skolu tīkla
reorganizācijas rezultātā” (darba vadītāja Gunta Upesdegle).
Miķelis Pušilovs „Pārtikas piedevas mūsu uzturā” (darba vadītāja Ināra Iesalniece).
Madara Šneidere „Brīvpiekļuves attēlu apstrādes iespējas” (darba vadītāja Laila
Zudāne).

Pārskatu un aptauju veidoja 11.b klases skolniece Linda Kande
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Intervija

V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā jauna priekšsēdētāja
Lūdzu, pastāstiet nedaudz par sevi, savu profesionālo darbību
un hobijiem.
11 gadus biju izglītības iestādes direktore, 1,5 gadu strādāju
policijā, biju inspektore! Šobrīd esmu Kuldīgas novada pagastu
bāreņtiesas locekle. Mani hobiji ir sportošana, amatierlīmenī
spēlēju volejbolu, ar suni apmeklēju suņu skolu.
Jūs pati esat māte un ikdienā saskaraties ar mūsdienu
jauniešiem. Kā Jūs raksturotu viņu galvenās īpašības šodien ?
Jaunieši mainās līdz ar laiku, palikuši zinošāki tehnoloģijas jomās, jo ir ļoti grūti aizstāt TV
un datoru. Trūkst cieņas pret apkārtējiem, vairums gadījumos jaunieši ir jauki un ar viņiem
kopā var daudz ko izdarīt, ja viņus motivē, bet diemţēl jauniešiem trūkst atbildības sajūtas.
Kā Jūs kļuvāt par VPKĢ priekšsēdētāju un kādi, jūsuprāt, ir svarīgākie padomes darbības
virzieni?
Mani ievēlēja ģimnāzijas padomes pārstāvji. Galvenie darbības virzieni it palīdzēt celt skolas
prestiţu Kuldīgas un citos novados. Šajā darbā skolas prezidents ar pašpārvaldi varētu
palīdzēt.
Kādi nozīmīgi lēmumi pieņemti laikā, kad Jūs vadāt šo padomi ?
Esam sākuši apspriest jautājumu par to, kā skolēni saglabā savas mācību grāmatas. Plānots,
ka būs skolas teritorijas ieţogošana un citi pasākumi. Jāatrisina jautājums par to, ka Rumbas
bērniem ir grūti tikt uz ģimnāziju, un tādēļ tie kavē stundas, bet tas savukārt traucē mācību
procesu pašiem skolēniem.
Kādas ir Jūsu ieceres saistībā ar padomi?
Mana lielākā vēlme ir, lai darbotos ne tikai administrācija, bet arī jaunieši un vecāki.
Ar kādām grūtībām jāsastopas?
Grūtību nav, ļoti labi strādājam un visu izrunājam.
Jūsu novēlējums skolai?
Gribu novēlēt visiem divas lietas – mīlestību un drosmi. Mīlestību pret apkārtējiem un sevi
pašu.
Lai būtu vēlme mainīties, vēlme mainīt un uzlabot.. Cilvēkam ir tieksme pieņemt lietas tādas,
kādas tās ir, un vēlme kaut ko mainīt, mēģināt dzīvot labāk, veidot konstruktīvākas attiecības
ar laiku pazūd. Vajadzētu noskaņot sevi tā: es gribu, lai šogad viss būtu citādi, labāk, un es
mēģināšu kaut ko darīt, lai tas notiktu. Vajag tikai saprast, ko tu gribi mainīt, un tad jau
apstākļi sakārtosies paši par sevi.
Mans novēlējums vecākiem: izprast to, ka bērns tieši saskarsmē ar saviem vecākiem gūst
dzīves pieredzi un mācās izprast pasauli.
Mans novēlējums bērniem: atcerēties, ka jebkurš cilvēks ir individualitāte, tāpēc jums ir savas
tiesības, bet ir arī atbildība par savu izvēli, atbildība pret vecākiem, skolotājiem un
līdzcilvēkiem.
Skolotājiem es novēlu spēku, izturību un prasmi rast izeju jebkurā dzīves situācijā.
Turēsimies kopā un atbalstīsim cits citu!
Priekšlikumus un jautājumus var sūtīt uz e-pastu il-ze@inbox.lv
Ja Tu gaidīsi īsto brīdi,
Tu nekad neuzsāksi to, ko gribi.
Tāpēc sāc tieši tagad,
Sāc tur, kur Tu esi,
Ar to, kas Tev ir!
Ar Ilzi Mednieci sarunājās 10. a. klases skolnieces Renāte Tisjaka un Krista Bumbule.
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Intervija

Skolā jauns psihologs
Lūdzu, pastāstiet par sevi, savu profesionālo darbību.
Esmu kuldīdzniece, pēc studijām ļoti gribēju strādāt skolā un nu
jau sācies piektais gads, kopš esmu skolas psiholoģe.
Esmu pabeigusi Rīgas pedagoģijas un izglītības augstskolu.
Sākumā ieguvu psiholoģijas skolotāja profesiju, bet pēc tam
psiholoģijas bakalauru. Jāpiebilst, ka šogad bakalauru beigšu un
rudenī uzsākšu maģistrantūru. Pa vidu augstskolai mācījos
papildus kursos speciālo psiholoģiju. Iepriekšējā darba vieta man
bija Kuldīgas pamatskola, bet vēl pirms tam strādāju par speciālo
psiholoģi Latvijas Pārtridţas mācībsistēmas asociācijā. Esmu psiholoģijas asociācijas biedre
kopš 2000. gada.
Kas ietilpst skolas psihologa pienākumos?
Es varētu sīki uzskaitīt, kas pēc standarta man paredzēts, bet tas būtu pārāk gari. Vienkārši
runājot, palīdzu skolēniem pārvarēt savas bailes, kompleksus, savaldīt savu agresiju un atrast
sevi skolas vidē – iepazīt sevi. Jo uzskatu, ka pats galvenais dzīvē ir atrast sevi, savu vietu
dzīvē.
Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par mūsu skolas skolēniem?
Prieks bija ieraudzīt daudzas pazīstamas sejas (pirms tam strādāju Kuldīgas pamatskolā).
Patīk, ka skolēni atklāti, ar pašapziņu, var just, ka viņiem patīk sava skola.
Kāda parasti ir skolēnu attieksme, kad Jūs ar viņu strādājat?
Sākumā vienmēr ir nedrošība, kas parasti izpauţas divos veidos – vai nu klusēšana vai
pārlieka bravūra. Tad mans pirmais uzdevums ir radīt uzticēšanos, jo tikai jūtoties droši var
sākt strādāt ar savām problēmām.
Vai psihologs spēj paredzēt kā rīkosies jaunietis?
Negribas lieki baidīt, bet jā! Tad uzreiz varētu rasties jautājums, kā man nepaliek garlaicīgi,
redzot vienu un to pašu? Bet katrs cilvēks ir ar savām individuālajām un neatkārtojamām
īpašībām, tāpēc nekas mani tā nevar sajūsmināt, kā iepazīt atkal jaunu raksturu.
Vai Jūs apmierina darba apstākļi?
Ar savu kabinetu sāku aprast, viss darbam nepieciešamais ir, bet jau ir idejas kaut kādiem
uzlabojumiem – gribētos tomēr mājīgāku atmosfēru. Pašlaik dalu kabinetu ar logopēdi un tur
izskatās diezgan „pēc skolas”. Pietrūkst kāds dīvāniņš, „pufi”, lai skolēns strādājot justos
brīvi. Bet gan jau ar laiku visi sapņi piepildīsies.
Kur var apgūt šādu profesiju?
Iespējas daudz – Liepājā, Rīgā, Daugavpilī. Vislielākās iespējas Rīgā – Latvijas Universitātē,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas
augstskolā – katrā skolā ir savas prasības un novirzieni, atliek izvēlēties tikai sev tīkamāko.
Bet jārēķinās ar to, ka būs jāmācās ilgi, apmēram sešus gadus. Turklāt, lai kļūtu par labu
psihologu, mācības ir jāturpina visu mūţu, apmeklējot daţādus kursus un seminārus. Darbs
visam mūţam, bet garlaicīgi nebūs nekad!

Psihologa darba laiks
Pirmdien 12:00 –17:00
Otrdien 8:00 – 15:00
Trešdien 8:00 –15:00
Ceturtdien ---------Piektdien 8:00 –13:00
Ar skolas psihologu sarunājās 10.a klases skolnieces Andra un Maija Kļesarevas
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Dažādi

Skolas bibliotēkas aicinājums
Lai skolas bibliotēkas grāmatu klāsts būtu daudzveidīgāks un skolēniem būtu
plašākas iespējas mācību procesā, skolēni un vecāki tiek aicināti ziedot skolas bibliotēkai
šādas daiļliteratūras grāmatas: J. Jaunsudrabiņš „Vēja ziedi” un
„Aija”, A. Kamī „Svešinieks” un „Mēris”, G. Janovskis „Sōla”, Dţ.
Orvels „Dzīvnieku ferma”, M. Zālīte „Pilna Māras istabiņa”, vēl
būtu nepieciešamas Latviešu tautasdziesmu izlases. Ja ģimenē ir
citas liekas grāmatas, tad tās var ziedot skolas bibliotēkai, kur
darbinieki izvērtēs grāmatu nozīmi mācību procesā. Ja ir mācību
grāmatas, kuras Jūsu bērni vairāk neizmanto jaunu zināšanu iegūšanai, tad skolas bibliotēka
izvērtēs un ar prieku pieņems katru dāvinājumu.

Tikšanās ar Aldi Gobzemu
24.februārī 11.b un 12. klašu kolektīviem bija iespēja tikties ar
ģimnāzijas absolventu, zvērinātu advokātu, Aldi Gobzemu. 40 minūšu
garā sarunā Aldis sniedza daudzus vērtīgus padomus mācību procesā
un karjeras izvēlē. Tā kā Aldis ir 1997.gada ģimnāzijas absolvents, tad
saruna ar viņu bija interesanta, jo viņš dalījās atmiņās par skolas dzīvi
un mācību procesu pirms 13 gadiem. Skolēni atzina, ka tikšanās bija
vērtīga.

Svarīgākie notikumi skolā
20.janvāris – Barikāţu atceres diena
20.janvāris – mākslas filmas „Rūdolfa mantojums apmeklējums” (8-12.kl.)
5.februāris – Ţetonu vakars
12.februāris – laikrakstā„Neatkarīgā rīta avīze” ţurnālistu veidots pielikums
par Kuldīgu, tai skaitā par ģimnāziju. Ģimnāzijas direktore Jana Jansone
stāsta par skolas attīstību un to, ka mācību iestāde šogad svin apaļu jubileju –
90 gadus. Piedāvājam fragmentu no šī pielikuma.
„Ir jāsaglabā optimisms, jo pat visbezcerīgākajās situācijās ir iespējams atrast
izeju, un jāatceras, ka nekad nav tā, ka nevar būt vēl grūtāk. Būsim stipri un
uzņēmīgi, jo dzīve ir kā šūpoles – te augšā, te lejā. Mēs nekad nevaram zināt,
kurš kuram spēsim palīdzēt.”
12.februāris – Valentīndienas pasākums
15.februāris – skolas 90.gadu jubilejas pasākums
17.februāris – Ēnu dienas
1.marts – 5.marts ģimnāzijā e-prasmju nedēļa
17.marts – Aerobikas konkurss
Notikumu hroniku veidoja 10.a klases skolniece Amanda Hildebrante

Avīzes dizainu veidoja 11.b klases skolniece Anita Rībena
Avīzi var izlasīt internetā http://www.vpg.kuldiga.lv

Avīzes redaktore skolotāja Gunta Upesdegle

