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Februāris – absolventu tikšanas mēnesis 

      Ir pienācis februāris un prātā nāk ainas no neaizmirstamajiem skolas laikiem! Februāris 
tradicionāli bija absolventu tikšanās mēnesis – ar savu skolu, skolotājiem un klasesbiedriem. Bet  
dzīve ievieš savas izmaiņas! Jau divus gadus mums nav iespējas satikties klātienē, toties mēs ar 
sirsnību un mīlestību varam gremdēties atmiņās!  

       Īpaši mums gribas  pieminēt un izteikt pateicību un mīlestību tiem absolventiem un 
pedagogiem, kuriem šis gads ir skolas absolvēšanas jubilejas gads! 

 

 
2017.g.   12.klase un klases audzinātāja  
                Anželika Anufrijeva 

2012.g. 12.a un klases audzinātāja 
                          Olga Babiško 

2012.g. 12.b un klases audzinātāja  
                          Jeļena Bernāne  

1992.g. 11.klase un klases audzinātāja    
Valija Salna 
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1997.g. 12.a.un 12.b 
Klases audzinātājas Gaļina Koreņeva un                                    

Zoja Vitkovska 

2007.g. 12.b un klases audzinātāja 
Inese Suhane 

2007.g. 12.a un klases audzinātāja 
                           

2002.g. 12.c un klases audzinātāja 
                       Svetlana Ivanova 

2002.g. 12.b un klases audzinātāja 
                      Ludmila Petrova 

   Nav svarīgi, cik ilgs laiks ir pagājis no dienas, 
kad tika saņemts atestāts par skolas beigšanu, 
absolventu vakars sasauks  visus kopā, lai 
atcerētos to laiku, kad skola tika saukta par 
otrajām mājām. Skolas durvis absolventiem 
vienmēr ir atvērtas. Mēs visi ceram, ko nākamajā 
gadā tiksimies klātienē.  

Skolas avīzes redakcija 

Zinaida Piņajeva 
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Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē 
mūs?” dalībnieku tikšanās Horvātijā 
 

iropas Savienības Erasmus+ programmas 
Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 
projekts “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? 
ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” 
Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3. 

2022.gada pavasarī Erasmus+ projekta “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs? ARE WE 
REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?” ietvaros notika projekta dalībnieku tikšanās Zagrebā 
(Horvātijā), kurā piedalījās partneri no Turcijas, Latvijas, Polijas, Igaunijas un Horvātijas. Mobilitāte notika 
skolotāju digitālo kompetenču uzlabošanas kontekstā. Daugavpils 16. vidusskolu pārstāvēja angļu 
valodas skolotājas Ž.Špoģe, V.Mikuļina un ģeogrāfijas skolotāja S.Rudjko. 

      Pirmajā dienā horvātu komanda novadīja ekskursiju pa Zagrebas XI ģimnāziju, kuras laikā 
dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dažādas klases un STEM laboratorijas, komunicēt ar skolotājiem un 
skolēniem. Turpinājumā dalībnieki noskatījās divas prezentācijas, pēc kurām aktīvi iesaistījās diskusijā 
par tēmu. Psiholoģijas maģistrs Mr. Josip Razum uzstājās ar tēmu “Spēļu efektu izpēte: iespējamie ceļi 
virzībai uz priekšu”. Savukārt 3. kursa audzēkņi pastāstīja par Horvātijā izmantotajām mācību platformām 
un skolvadības sistēmu e-Dnevnik. Pēc tam visas komandas apmeklēja Izirušu attiecību muzeju 
(Museum of Brocken Relationships), kura ekspozīcijā visi eksponāti ir lietas, kas stāsta mīlestības 
stāstus, un piedalījās apskates ekskursijā pa pilsētu. Jāpiemin, ka Zagrebā vēsturiski ir divas daļas – 
Augšpilsēta (Gornji Grad) un Lejas pilsēta (Donji Grad) –, kuras savieno funikulieris. 

Turpmākajās dienās mobilitātes dalībnieki aktīvi darbojās. Viņi apmeklēja semināru par didaktisko 
spēļu izmantošanu mācību procesā, iedziļinoties šīs mācību metodes īstenošanas principos. Pēc 
teorētisko zināšanu aktualizēšanas un viedokļu apmaiņas, dalībnieki vēroja  mācību stundu, kurā tika 
pielietota šī metode. Spēļu izmantošana mācību procesā padara to interesantāku, saistošāku skolēniem, 
paaugstinot viņu mācīšanās motivāciju. 

 
Piedaloties dažādās aktivitātēs un apmeklējot kultūrvēsturiskās vietas, komandas iepazina 

Horvātijas kultūru un tradīcijas. Interesants un izzinošs bija Zagrebas Pilsētas muzeja 
apmeklējums.  Muzeja ēka reiz bija nabadzīgo Klēru klosteris un pati par sevi ir vēsturisks piemineklis. 
Tā ekspozīcija parāda Zagrebas dzīvi dažādos aspektos: politikas, baznīcas, vēstures, ekonomikas, 
pilsētplānošanas un arhitektūras, mākslas un literatūras vēstures un ikdienas dzīves. Mobilitātes 
dalībnieki apmeklēja vēsturisko Hušnjakovo vietu, Krapinas neandertāliešu muzeju un gleznainu 
Trakoščanas pili. Brīnišķīgs piedzīvojums bija Ziemeļhorvātijas pērles Varaždinas apmeklējums. Tā ir 
senā valsts galvaspilsēta, kas ir slavena ar vēsturisko centru baroka stilā, mājīgiem laukumiem un 
burvīgām senām ielām. 

 
Kopumā projekta 5. mobilitāte tika veiksmīgi īstenota. Tika padziļināta izpratne par tiešsaistes 

platformu lietošanas negatīvajām sekām, apgūta un lietota didaktisko spēļu metode izglītībā, iegūta 
informācija par projekta īstenošanas darbību un monitoringu. Dalībnieki pārrunāja plānotos pasākumus, 
kas tiks īstenoti pēdējās mobilitātes laikā. Darbs pie projekta turpinās, nākamā tikšanās ar projekta 
partneriem  tiek plānota maijā Latvijā. 

 
 

Sagatavoja projekta koordinatore Ž.Špoģe 
 



 
 
      

 
Mēneša nosaukums radies  
no romiešu pavasara festivāla 
Februa. 
 
Pirms Jūlija Cēzara kalendāru 
reformām 45. gadā p.k. februāris 
bija vienīgais gada mēnesis ar 
pāra skaitu dienu.  
 
 

      Februāris – Sveču mēnesis. Sens nosaukums, tik pat senas ir tradīcijas, kas saistītas ar tumsas laika 
aizvadīšanu, atmodas dabā gaidīšanu un cilvēku dvēseliskajām noskaņām. 2.februāris ir Ziemas Māras 
diena, Vēja diena, Bišu diena. Visizplatītākā un pazīstamākā – Sveču diena. Šīs dienas nosaukuma dēļ 
arī visu februāra mēnesi dēvē par Sveču mēnesi. Agrāk cilvēki, ņemot vērā laika apstākļus un dabas 
untumus, to saukuši par Puteņu mēnesi. Ziemas vidus, ceļa sākums pretī pavasarim. Mūsu ikdiena tik ļoti 
nesaistās ar seniem ticējumiem, paradumiem, bet vairāk gan kā ar pozitīvu, emocionālu mirkļu 
izdzīvošanas iespējamību.  
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INTERESANTI 

Februāris: fakti, vēsturiskie notikumi  
 

Apsveicam! 
 
 

Aļonu Proščenko 
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