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n TOMS ANCĪTIS 

Ja Vecumnieku vidusskolas 
dabaszinību skolotāji piepeši 
sāktu lasīt lekcijas veco laiku 
tradīcijās, zīmējot formulas 
uz tāfeles, liekot pierakstīt un 
iezubrīt definīcijas, skolēni uz 
viņiem raudzītos neizprat-
nē. Kopš skolā par Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekta 
līdzekļiem modernizēti četri 
dabaszinātņu kabineti, bet da-
baszinātņu pedagogi šā paša 
projekta ietvaros apguvuši 
mūsdienīgas mācīšanas meto-
des, ķīmija, bioloģija, fizika un 
matemātika no "ak, šausmas, 
cik grūti" pārvērtušās par aiz-
raujošiem priekšmetiem. 

Iekļūt mikropasaulē 
ar acīm 

"Vislabākais ir tas, ka vari 
pats redzēt un pārliecināties, 
nevis tikai dzirdēt," lūkoda-
mies vienā no digitālajiem 
mikroskopiem, kas sarindoti 
Vecumnieku vidusskolas bio-
loģijas laboratorijā, saka vien-
padsmitklasnieks artis Bur-
kevics. Teikdams "redzēt", viņš 
domā ne tikai mikroskopā ie-
raugāmo. Kopš modernizēts 
dabaszinātņu saturs un aprī-
kojums, neviena dabaszinātņu 
stunda Vecumnieku vidussko-
lā vairs nepaiet bez projektora, 
datora prezentācijām, fotogrā-
fijām, filmām, animācijām un 
demonstrējumiem. Pat lūgt 
pierakstus no skolasbiedriem, 
ja kaut kas palaists garām, 
kļuvis lieki. Lai uzzinātu, ko 
klasesbiedri darījuši pagājušā 
stundā un ko teikusi skolotāja, 
pietiek ieiet interneta vietnē. 
Retais izņēmums, kad dabas-
zinātņu stundas nācies notu-
rēt veco laiku paražās, iztiekot 
ar runāšanu un rakstīšanu, 
bijusi reize, kad pazudusi elek-
trība, stāsta bioloģijas skolo-
tāja anda Kuzma. Tādēļ pat 
vecāko klašu skolēniem grūti 
iztēloties, ka vēl pirms pie-
ciem gadiem dabaszinātņu un 
matemātikas kabinetos vēdīja 
padomju tehnikas un metožu 
elpa. "Tas bija tik sen, ka grūti 

atcerēties," atzīstas desmit-
klasnieks Mārtiņš Grosbahs, 
sastapts ķīmijas kabinetā, kur 
viņš garajā starpbrīdī sagatavo 
trauku baktēriju audzēšanai 
– šo tēmu viņš pēta savā zi-
nātniski pētnieciskajā darbā. 
"Senāk skolotājs, mācot par 
šūnu, vien mistiski stāstīja: ir 
tāda šūna, tā atrodas tur un 
tur. aplūkot mikroskopā to 
varēja, taču, kad nāca šūnu 
dalīšanās, tad pārgāja uz krī-
tu, lupatu un tāfeli," atgādina 
a. Kuzma. Taču mūsdienās, 
kad "bērni ātrāk iemācās strā-
dāt ar datoru nekā staigāt", 
daudzi cilvēki izaug tikai ar 
redzes uztveri, tādēļ krīts un 
plika grāmata pieder pagāt-
nei, skaidro a. Kuzma: "Par 
mikropasauli vairs nav jāstās-
ta – to var apskatīt. Mēs nevis 
abstrakti runājam, bet rodas 
priekšstats, ka mikropasaulē 
esam iegājuši iekšā." atdeve no 
uzlabojumiem jau ir jūtama: 
"Pērn no klases, kas nemaz ne-
bija dabaszinību klase, lielākā 
daļa sastājās ķīmiķos, biologos 
un vides zinātniekos."

Jauns domāšanas 
veids  

"Šī, lūk, ir vēsture," rādīda-
ma fizikas laboratorijas aug-
šējā plauktā, kur vēl rindojas 
daļa no padomju laiku teh-
nikas fizikas mācīšanai, saka 

fizikas skolotāja aldona alen-
čika. "Lielāko daļu gan esam 
izmēzuši ārā. Kopā aizgāja 
prom vesela autokrava," viņa 
paskaidro un pievēršas zemā-
kajiem plauktiem, kur atrodas 
par ESF līdzekļiem iegādāta 
mūsdienu tehnika. Sākot no 
kalkulatoriem, taisngriežiem, 
ar kuriem maiņstrāvu pārvei-
dot par līdzstrāvu, sensoriem 

temperatūras, apgaismojuma 
un skaļuma mērīšanai, radi-
ācijas mērītāja līdz pat telesko-
pam. "Ja es sāktu lasīt lekciju 
kā agrākos laikos, zīmējot uz 
tāfeles, tas vairs neietu cauri, jo 
bērniem ir vajadzīga nemitīga 
praktiska darbošanās," uzsver 

a. alenčika. Tāpat mūsdie-
nīgas iekārtas iegādātas arī 
ķīmijas kabinetam, taču, kā 
uzsver ķīmijas skolotāja Ilze 
Cīrule, "dzelži", lai gan ļoti 
svarīgi, tomēr ir palīgs, nevis 
pamats. "Galvenais, ko devusi 
dabaszinātņu izglītības filo-
zofijas maiņa un palīglīdzek-
ļi, ir domāšanas maiņa," viņa 
uzsver. Tieši to viņa trīs gados 

apguvusi ESF finansētajā da-
baszinātņu projektā "Mācību 
satura izstrāde un skolotāju 
tālākizglītība dabaszinātņu, 
matemātikas un tehnoloģiju 
priekšmetos" (projekts īstenots 
2005. – 2008. gadā): "Protams, 
man vajadzēja iemācīties 
strādāt ar jauno aparatūru, 
jo laikā, kad es studēju, šādu 
iekārtu nebija. Tomēr galve-
nais, kas bija jāizdara, – jālauž 
stereotipi." Bijis grūti atkāp-
ties no mācīšanas modeļa, pie 
kura pierasts gadu gaitā: "Ka 
skolotājs ir tas, kurš stāsta, 
bet skolēni manī klausās. un, 
ja jau esmu daudz runājis, tad 
jau sausajam atlikumam jābūt 
labam." Tagad ķīmijas stundās 
viss notiek otrādi – skolēni ir 
tie, kas strādā "slapju mugu-
ru, risina, strādā, pēta, bet es 
stāvu malā, piepalīdzēdama 
tur, kur vajag piepalīdzēt". 
arī a. Kuzma uzsver: "Tas 
nozīmē, ka skolotājs nevis pie-
prasa iezubrīt definīcijas, bet 
gan māca orientēties pasaules 
milzīgajā informācijas plūs-
mā." Kā piebilst Vecumnieku 
vidusskolas direktors aivars 
Ķiņķevskis: "Padomju laiku 
metodika bija: iemācāmies un 
tad paskatāmies, vai ir tā, kā 
esam iemācījušies. Mūsdienu 
pieeja: vispirms paskatāmies, 
kas sanāk, un tikai pēc tam 
domājam, kāpēc tā sanācis." 
I. Cīrule to ilustrē ar piemēru: 
"Tikko astotās klases pabei-
dza pētniecisko darbu, kurā 
salīdzināja nātrija sārma un 
kanalizācijas tīrīšanas līdzekļa 
darbību. Taču, kad atnāca uz 
stundu, viņi vispār nezināja 
neko par šo jautājumu – tik 
vien, ka mājās ir tāda pudele 
ar kanalizācijas līdzekli." 

Krīts, lupata  
un tāfele – 
pagātnē
Par ES un Latvijas naudu  
modernizē dabaszinātņu kabinetus

Dabaszinātņu un matemātikas 
izglītība par Eiropas Savienības un 
valsts līdzekļiem tiek uzlabota trijos 
projektos: 

ERaF aktivitātē �� "Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilsto-
šas materiālās bāzes nodroši-
nāšana". Projekta ietvaros pašlaik 
norit ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 
matemātikas kabinetu modernizā-
cija 222 Latvijas vidusskolās vairāk 
nekā 100 pašvaldībās. Projekts 
paredz ne tikai iegādāt modernus 
uzskates līdzekļus, bet arī nodrošināt 
kabinetus ar modernām informācijas 
tehnoloģijām, veikt skolu bibliotēku 
un videofondu atjaunošanu un 

papildināšanu, iegādāties apmācības 
programmatūras. Līdzekļi paredzēti 
skolu kabinetu pielāgošanas būv-
darbu segšanai. Kopējā summa: 22,5 
miljoni latu. no tās ERaF finansē 85%, 
Latvijas valsts – 15%. 

ESF projekta �� "Dabaszinātnes un 
matemātika" ietvaros pašlaik norit 
dabaszinātņu un matemātikas priekš-
metu satura pilnveidošana un skolotāju 
izglītošana 7. – 9. klases posmā. 

ESF projekts �� "Mācību satura 
izstrāde un skolotāju tālākizglī-
tība dabaszinātņu, matemātikas 
un tehnoloģijas priekšmetos" 
(sākās 2005., noslēdzās 2008. gadā). 
Projekta rezultāti: pilnveidots mā-

cību saturs vidējā izglītības pakāpē 
(10. – 12. klase) bioloģijā, ķīmijā, 
matemātikā, fizikā un dabaszinī-
bās, izstrādāti, izdoti un ieviesti 
15 skolotāja atbalsta materiālu 
komplekti, vairāk nekā 6000 skolēnu 
apguvuši jauno mācību saturu; 50 
projekta izmēģinājumskolām bija 
iespēja kļūt par reģionālajiem mācību 
metodiskajiem centriem ar moderni 
aprīkotām klasēm, laboratorijām un 
profesionāliem pedagogiem; 2950 
skolotājiem bija iespēja paaugstināt 
kvalifikāciju tālākizglītības kursos; 
70 nozares eksperti pilnveidoja savu 
profesionalitāti dabaszinātņu un 
matemātikas didaktikā. 

uzziņa

n SARMĪTE PUJĒNA

"Esmu ideāliste: vienmēr 
esmu domājusi, ka visi nāk 
uz darbu laimīgi, ka bērni ir 
laimīgi... Bet vienmēr jau tā 
laikam nevar būt. no otras 
puses – visu var izrunāt. Tā-
pēc es tomēr palieku pie tā, ka 
pie mums visi ir laimīgi, esam 
taču "Saulītē"," saka dina Jaun-
zeme, Liepājas lielākā un mo-
dernākā bērnudārza vadītāja.

Iespējams, viņai taisnī-
ba, jo nevienā citā Liepājas 
pirmsskolas iestādē darbinieki 
nedzied. "Saulītē" gan, un an-
samblis palīdzot gan sadrau-
dzēties, gan saliedēt kolektīvu. 
Turklāt dziedāšana esot arī 
vislabākā atpūta. "Gribētos, lai 
ikviens no maniem 72 darbi-
niekiem atrod sev ko līdzīgu," 
no sirds vēlas vadītāja. 

dina Jaunzeme slavē savas 
lieliskās audzinātājas un mu-
zikālos pedagogus par viņu 
izdomu un idejām, kas ļauj 
katrai grupiņai izskatīties ne 
tikai mīļai un jaukai, bet arī 
mazliet atšķirīgai. 

"Saulīte" pēc pērn īstenotās 
rekonstrukcijas izvietojusies 
trīs savstarpēji savienotos gai-
ši dzeltenos korpusos, kļūstot 
par lielāko pirmsskolas bērnu 
iestādi Liepājā un vienu no 
lielākajām Latvijā. Pat netālu 
esošā sākumskola audzēkņu 
skaita ziņā nepārspēj "Saulīti". 

Patlaban dārziņu apmeklē 360 
bērni, vēl desmit bērnu doku-
menti "ceļo" pa kabinetiem, bet 
arī viņus jau gaida grupiņās.

Viens no korpusiem pilnī-
bā uzcelts no jauna, tāpat arī 
galerija, kas savieno bērnudār-
za jauno un veco daļu. Pilnībā 
pārvērtusies arī pirms četrdes-
mit pieciem gadiem celtā un 
diezgan pasen remontētā bēr-
nudārza daļa. Ja vadītāja pati 
nenorādītu uz krietni aplie-
totajiem bērnu krēsliņiem un 
galdiem, grūti būtu pamanīt 
atšķirību. Visas iekštelpas pēc 
kosmētiskā remonta gaišas un 
tīras kā slimnīcas operāciju 
zāles, virtuvēs – spoži katli 
un kastroļi, modernas trauku 
mazgājamās mašīnas, jaunajā 
korpusā grupiņās arī pavisam 
jaunas, mūsdienīgas mēbeles, 
moderni drēbju žāvējamie 
skapji, telpas var dezinficēt ar 
baktericīdo lampu, ko ieslēdz, 
kamēr mazie rotaļājas ārā, vi-
sas durvis sargā namrunis. un 

kur tad vēl neredzamā daļa – 
grīdas segums, kanalizācija, 
elektrības vadi, viss ir pilnībā 
nomainīts. 

"nav jau nekā īpaša, tā 
vajadzētu būt ikvienā bērnu-
dārzā," spriež d. Jaunzeme. 
Tomēr pirms trīsdesmit un 
četrdesmit gadiem celtās Lie-
pājas bērnudārzu ēkas ir stipri 
nolietojušās, gluži tādas pašas, 
kāda bija "Saulīte" pirms re-
konstrukcijas. Pat pēc Liepājā 
masveidā sākto pirmsskolas 
iestāžu siltināšanas projektu 
pabeigšanas vecā kanalizācija 
un citi inženiertīkli lielākoties 
paliks tie paši vecie. 

Labiekārtots arī "Saulītes" 
plašais pagalms, kur izveidoti 

jauni rotaļu laukumi, sporta 
laukums ar mīksto segumu, 
zālieni un bruģēti celiņi. 

Krista mamma dina Ģēģe-
re saka: "Galvenais, ka bērniem 
ir ļoti jaukas, gudras un mīļas 
audzinātājas, bet ļoti svarīga ir 
arī vide un telpas, kurās bērns 
mācās." Krists tagad esot ļoti 
lepns par savu jauno bērnu-
dārzu. Piepildījušies arī Raivo, 
Mareka, Sanda un citu bērnu 
sapņi, kuri, rakstot vēstījumu 
nākotnei, vēlēja: "Lai bērnu-
dārzs ir skaists, smuks, mīļš, 
lai tajā ir skaists šļūckalniņš..."

Vadītāja sapņo par laiku, 
kad "Saulītei" būs savs psiho-
logs un sociālais darbinieks, 
kas tik lielam bērnudārzam ir 
ļoti nepieciešami. Tāpat viņa 
gaida brīdi, kad bērnudārza 
audzinātāju atalgojums būs 
pielīdzināts skolas pedagogu 
algām – izglītība taču visiem 
vienāda. Tomēr tas netraucē 
būt laimīgai jau šodien. Tāpat 
kā "Saulītes" audzēkņiem.

«Saulīte» – mazo 
liepājnieku  
paradīzes stūrītis

Karīnas Miezājas foto

Visu, ko Vecumnieku vidusskolas bioloģijas skolotāja 
anda Kuzma un skolnieks artis Burkevics redz digitālajā 
mikroskopā, pārējie skolēni var aplūkot projektorā klases 
priekšā.

aktivitātes �� "Pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruk-
tūras attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības 
centros" (3.1.4.3.) ietvaros līdz šā 
gada 21. janvārim pabeigti pavisam 
deviņi projekti – rekonstruēti, 
paplašināti vai labiekārtoti bērnu-
dārzi Daugavpilī, Gulbenē, Krāslavā, 
Liepājā, Bauskā, Līvānos, Ludzā, 
Preiļos, Rīgā. 

"Saulītes" rekonstrukcijas ��
izmaksas – Ls 1,5 miljoni, tostarp 
70,5% ir ERaF, 24,5% – pašvaldības 
un 5% – valsts finansējums. 

Rekonstrukciju īstenojis ��
Liepājas celtniecības uzņēmums 
"Būvnieks", projektējusi SIa 
"agroprojekts". 

uzziņa

”Tagad ķīmijas stundās viss no-
tiek otrādi – skolēni ir tie, kas strādā 
«slapju muguru, risina, strādā, pēta, 
bet es stāvu malā, piepalīdzēdama tur, 
kur vajag piepalīdzēt».
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aktivitātes "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktū-
ras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības 
centros"  ietvaros rekonstruēti, paplašināti vai labiekārtoti 
bērnudārzi Daugavpilī, Gulbenē, Krāslavā, Liepājā, Baus-
kā, Līvānos, Ludzā, Preiļos, rīgā. 


