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Skolas devīze:“Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”  
(V.Plūdonis) 

 

IENĀC SKOLĀ 
2013. gada 4.oktobrī Bauskas 2.vidusskolas avīzes speciālizlaidums (Nr.4) 

 

Karjeras diena Bauskas 2.vidusskolā 
    „Pedagoga lomā iejusties divas pilnas darba dienas bija interesanti, tā 

bija laba izdevība pielietot savas prasmes un zināšanas skolas jaunās 

paaudzes izglītošanas procesā un skolas darba organizēšanā.  

    Vienlaicīgi ēnoju skolas direktori Veru Grigorjevu un direktores 

vietnieces – Ivetu Jabločkinu un Jutu Gaiķi.  

   Iejūtoties skolas direktores lomā, es sapratu, ka tas nepavisam nav 

viegls darbs. Jāatzīst, ka organizēt skolas ikdienas darbu, rūpēties par 

skolotājiem un skolēnu labklājību, kā arī pašai būt par skolotāju ir 

patiešām sarežģīts, bet arī ļoti interesants un aizraujošs darbs. 

Skolotājas darbs palīdz izprast citus skolotājus un veidot saikni ar 

skolēniem, kas ir veiksmīgas skolas attīstības pamatā. Tā , bez šaubām, ir 

arī mūsu skolā, skolotāji un skolas direktore vienmēr ir draudzīgi un 

pretimnākoši skolēniem  

    Karjeras diena man palīdzēja novērtēt skolotāja profesiju, iespējams, 

pat mainīt savu attieksmi pret viņiem, kā arī saprast, ka tik ekstrēmai 

profesijai kā pedagogs es neesmu gatava.” 

 

Skolotājām novēlu izturību, izturību un vēlreiz izturību,  

kā arī daudz prasmīgu un spējīgu skolēnu!” 

 
12.a klases skolniece Lana Dinu 

 

„Man bija iespēja iejusties 1.b klases audzinātājas 

Jeļenas Šmites ādā. Šīs divas dienas man bija ļoti 

interesanti un patīkami bērniem mācīt un izskaidrot 

lietas, ko viņi nesaprot. Mani visvairāk patīkami 

pārsteidza tas, ka pat starpbrīžu laikā bērnu zinātkāre 

nezuda un viņi uzdeva visdažādākos sevis interesējošos 

jautājumus un kuriem atbildēt nemaz nebija tik viegli. 

Nelielas grūtības sagādāja skolēnu uzmanības uzturēšana 

un tās iegūšana pēc rotaļām. 

  Manuprāt, būt par skolotāju tik daudz bērniem 

vienlaicīgi ir ļoti grūti.” 

 

Novēlu skolotājām izturību un spēku mazo bērnu 

skološanā! 

 

12.b klases skolniece Kitija Gedvila 
„Šajās divās dienās ēnoju skolotāju Natāliju Matulēviču 

un man bija iespēja strādāt lielākoties ar pamatskolas 

klasēm. 

Interesanti bija redzēt kāda ir skolotāja ikdiena savām 

acīm un izjust to uz savas ādas. Tikpat interesanti bija 

uzklausīt un izjust man veltīto uzrunu „skolotājs”. 

Nelielas grūtības sagādāja stundu sākumi, jo skolēni 

vēlējās nodarboties ar blakus lietām, nevis sākt 

darboties mācību stundas ietvaros.” 

 

Skolotāji esiet pacietīgi un smaidīgāki! 

 

12.a klases skolnieks Oskars Pozņaks 

„Interesantākais, iejūtoties pedagoga lomā, bija 

iespēja paskatīties uz mācību procesu no cita 

skatu punkta. Ēnoju matemātikas skolotāju 

Tatjanu Kazačenoku.  

   Interesanti skolēniem bija skaidrot lietas, kas 

pašai liekas pašsaprotamas, un likās, ka arī 

skolēniem tās būtu jāsaprot bez īpašiem 

paskaidrojumiem.  

   Vakarskolas klasēs darbs bija grūtāks, nekā 

dienas programmu klasēs, jo darbā ar šiem 

skolēniem ir nepieciešama lielāka uzmanība un 

prasme izskaidrot lietas, kas jau gadu 

desmitiem ir aizmirstas.” 

 

Vēlu skolotājiem laimi, izturību un veselību! 

Lai darbs sagādā prieku un lai ir paklausīgi 

skolēni! 

 
12.a klases skolniece Alīna Kazačenoka 

„Karjeras dienu laikā izbaudīju ļoti interesantu 

ģeogrāfijas skolotājas Valentīnas Rajevskas 

pilnu darba dienu.  

    Visa diena bija ārkārtīgi interesanta un 

pamācoša. Iespēja būt pedagogam lika piedzīvot 

jaunas un lieliskas sajūtas, kā arī iemācīties 

daudz jauna arī saziņā ar citiem skolēniem. 

    Manā pašreizējā redzējumā viena no 

prioritātēm nākotnē ir kļūt par pedagogu,” 

 

Skolotājiem novēlu izturību, panākumus, 

izaugsmi un, lai katrai dienai būtu iemesls 

īstam un neviltotam smaidam! 

 

12.a klases skolniece Agnese Tumbile 

„Karjeras dienās pasniedzu stundas vidusskolas 

klasēm, ēnojot Ivetu Leitlanti un Melāniju 

Antonoviču. 

   Bija interesanti atrasties pedagoga lomā, jo guvu 

pieredzi darbā ar vienaudžiem. Mani pašu pārsteidza 

tas, ka stundās es biju pārāk stingra, lai gan dzīvē 

nemaz tāda neesmu” 

 

Skolotāji, esiet tik pat modri, aktīvi un stingri! 

 

12.a klases skolniece Liāna Agejenkova 
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BAUSKAS 2. VIDUSSKOLAS AVĪZES VEIDOTĀJI 

Skolotāji: Lāsma Krastiņa, Daila Simsone, Ruta Dābola 

Skolēni: 12.a un 12.b. klases 

Fotogrāfijas: Ainars Rumpans 

Dizains: Lāsma Krastiņa 

http://bauskas2vidusskola.lv/parmums/skolas-avize/ 

 

„Karjeras dienas ietvaros ēnoju skolotāju Larisu Čehoviču un iejutos 4.a klases 

audzinātājas ādā. Audzinātāju aizvietoju kopā ar savu klases biedreni Ievu Poli un 

interesanti bija tas, kā skolēni mūs iedalījuma – es biju „maigā skolotāja”, bet Ieva „stingrā 

skolotāja”.  

    Pirmajā ēnošanas dienā nelielas grūtības sagādāja enerģiskāko skolēnu savaldīšana, jo 

man nebija pieredzē kā reaģēt uz viņu skaļo uzvedību. Savukārt otrajā dienā, balstoties uz 

jauniegūto pieredzi, izdevās klusināt arī enerģiskāko skolēnus skaļo uzvedību stundu laikā. 

    Karjeras diena lika man aizdomāties par maniem nākotnes plāniem, kas, iespējams, 

varētu būt sākumskolas pedagoga profesijas apguve.” 

 

Skolotājiem es novēlu izturību, jo zinu kā ir audzināt mūsdienu bērnus. 

Vēl es gribu novēlēt pacietību, kā arī labas atmiņas par viņu darbu skolā! 

 
12. b klases skolniece Laura Šiškina 

 

 

„Divas dienas būt skolotājam bija lieliski. Interesanti bija 

uzzināt kā tas ir būt skolotājam, kā arī redzēt skolēnus 

no malas.  

    Ēnojām skolotāju Anitu Avotiņu. Stundas vadījām gan 

vidusskolas klasēs, gan arī pamatskolas klasēs . 

Visgrūtākais mūsu skolotāja darba pieredzē bija savaldīt 

mazāko klašu skolēnus, tas ir 5. klašu skolniekus.” 

 

Skolotājiem vēlam veiksmi, veselību un izturību! 

Lai skolēni Jūs klausa tā, kā viņi klausīja mūs! 

 
12.b klases skolnieki Ērika Jankeviča un Ainars Rumpans 

 

„Esot skolotāja Vadima Grigorjeva ēnai, pasniedzu 

stundas pamatskolas klašu grupai. To darīt bija ļoti 

interesanti, jo skolēni bija paklausīgi un atsaucīgi. 

Karjeras diena ir lieliska iespēja mums 12 gadu laikā 

beidzot izjust to, kā tas ir būt skolotājam. Arī mūsu 

audzēkņi atzina, ka labprāt vēl piedzīvotu dienu, kad viņu 

mācam mēs – 12 klases skolnieki.” 

 

Skolotājiem es novēlu lielu pacietību, veselību, kā arī 

lielu dzīvesprieku mācot tik labus audzēkņus, kādi ir 

mūsu skolā. 

 

12. a klases skolnieks Artūrs Škavronskis 

„Iejusties pedagoga lomā, protams, ka bija interesanti. Tā ir unikāla 

iespēja iepazīties ar pedagoga profesiju. 

    Interesantākais šai dienā bija pats mācību process – palīdzēt risināt 

skolēniem uzdevumus un atbildēt uz skolēnu jautājumiem. Tiesa, bija arī 

disciplīnas problēmas jaunākajām pamatskolas klasēs.  

    Ēnojot skolotāju Svetlanu Jurčenoku, es nenoliedzami, aizdomājos arī 

par savu nākotnes profesiju, kas varētu būt saistīta ar izglītības jomu.” 

 

Skolotājiem vēlu veselību visa gada garumā. 

 
12.a klases skolnieks Germans Molokovičevs 

„Karjeras dienas, kura pavadīju, iejūtoties angļu valodas 

skolotājas Ingas Grišules ādā bija tiešām interesantas. Man 

bija iespēja strādāt ar dažāda vecuma pamatskolas 

skolēniem un šo dienu laikā es sajutos kā pieaugušais. Man 

patika, ka bērni mani klausa un sauc par skolotāju.  

    Kopā ar bērniem gan pildījām dažādus uzdevumus angļu 

valodā, gan arī dziedājām dziesmiņas. Dziesmiņu dziedāšana 

man likās īpaši patīkama, un, šķiet, arī bērniem tā patika.  

    Grūtākais bija aizpildīt visu stundai atvēlēto laiku, jo 

nereti atstātos uzdevumus mēs ar skolēniem izdarījām vēl 

pirms stundas beigām.” 

 

Skolotājiem novēlu patiesi jauku un pārsteigumiem pilnu 

Skolotāju dienu! 

 

12.b klases skolnieks Dāvis Briņķis 

„Interesantākais iejūtoties pedagoģes 

Ingas Golovčanskas lomā un esot 1.a klases 

audzinātāja bija spēļu vadīšana kā mācību 

stundu laikā, tā arī pagarinātās grupas laikā. 

Kā vesels notikums izvērtās arī bērnu 

pavadīšana un pusdienām.  

   Abu ēnošanas dienu garumā nelielas 

problēmas sagādāja klases kopējā disciplīna 

starpbrīžu laikā.” 

 

Lai Jums, skolotāji, vienmēr ir laba 

veselība, dzīvesprieks un izturība! 

 

12.a klases skolniece Valērija Jevsjukova 

    „Karjeras dienā es ēnoju skolotāju Ritu Skorodihinu. Šī diena 

deva man iespēju iepazīties ar jauniem skolēniem. Interesantas 

sajūtas mani pārņēma izsauc skolēnus pie tāfeles” 

 

Skolotāji – esiet laimīgi! 

 
12.a klases skolnieks Artjoms Volaščuks 

 


