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Neklātienes un tālmācības programmas licencētas!
Neklātienes un tālmācības
pamatizglītības programmas licencēšana devusi tiesisku pamatu īstenot
programmas uzdevumus, kurā šobrīd, sadarbībā ar latviešu svētdienas
skolas „Garā pupa” (Lielbritānija,
Kentas grāfiste, vadītāja Baiba Freidenfelde) brīvprātīgajiem skolotājiem
mācās pieci skolēni 2.,3.,5.,6. un
7.klasē. Mācību process veidojas no
skolēnu patstāvīgā darba, skolotāju
konsultācijām, mācīšanās darbu un
pārbaudes darbu veikšanas. 3.klases
skolniece Marta Poriete, uzturoties
Latvijā, vienu mācību dienu pavadīja
arī Brocēnu vidusskolā, iepazīstoties

nodrošinās viņa veiksmīgu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā savam vecumam atbilstošā klasē. Pasākumā piedalījās Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē
1.sekretāre (divpusējo attiecību un
drošības jautājumos) Ieva Jirgensone, kas izteica vēlmi arī turpmāk
atbalstīt ideju par ārzemēs esošo
bērnu izglītošanu atbilstoši Latvijas
izglītības sistēmai.
Šobrīd tiek veidots informatīvais
materiāls Brocēnu vidusskolas mājas lapai par tālmācības procesa
norisi un iespējām nākamajā mācī-

Brocēnu vidusskolas 3.a klases skolēni un
audzinātāja uzņem latviešu meiteni no
Lielbritānijas
Liecību pasniegšanas pasākums Kentā.

arī Brocēnu vidusskolā, iepazīstoties
ar skolu, klases biedriem un skolotājiem, gūstot priekšstatu par mācību
procesu
19.aprīlī Brocēnu vidusskolas direktors E.Valters un direktora vietniece O. Ļitvinova apmeklēja Kentas
skoliņu, kur svinīgos apstākļos, pasniedza 1.semestra liecības četriem
skolēniem, jo 6.klases skolēns Pauls
Adrians Kļaviņš kopā ar ģimeni atgriezies Latvijā, bet šo mācību gadu
pabeigs tālmācības programmā, kas

jas lapai par tālmācības procesa
norisi un iespējām nākamajā mācību gadā. Skolas ”Garā pupa” vadītāja B. Freidenfelde veic to skolēnu
apzināšanu Lielbritānijas reģionos
un citās valstīs, kuru vecāki vēlētos,
lai viņu bērni nākamajā mācību gadā uzsāktu mācības tālmācības
programmā. Brocēnu vidusskolas
pedagogi strādā pie mācību materiālu izveides un virtuālās vides sakārtošanas.
Olita Ļitvinova

Zīmējam ar guašas krāsām un pienenēm….
Projekts „Mēs cits citam Brocēnos”
sniedza brīnišķīgu iespēju 15 mazuļiem ar vecākiem apmeklēt Brocēnu
novada pašvaldības p.i.i. „Mūsmājas”
mazuļu un vecāku skoliņu „Pirmie
solīši”.

ārstei Svetlanai Sergejenko un sporta
skolotājai Renātei Grišānei. Kamēr
mammas runājās ar speciālistiem, mazuļiem bija iespēja piedalīties vēderpauzītē, tas ir, tēja ar maizītēm, sieru un
āboliem.

Nodarbības bija katru otrdienu, un
mazuļi šīs dienas ļoti gaidīja, jo katrā
nodarbībā viņi varēja izmēģināt ko
jaunu un aizraujošu. Mammas pie
kafijas tases dalījās savā pieredzē,
klausījās pieaicinātos speciālistus, kā
arī uzdeva sev interesējošos jautājumus logopēdei Ilvai Briedei, ģimenes

Mazuļiem tika nodrošinātas gan attīstošas, gan izklaidējošas radošās nodarbības. Nodarbībās tiem parādīja, ka arī ar
ēdiena palīdzību var izveidot ko interesantu – bērni veidoja makaronu gleznas
pudelēs. Īpaši mazuļiem patika nodarbības, kad tie mācījās zīmēt ar guašas
krāsām un pienenēm. Decembra nodar-

bībās bērni bija mūsu mazie palīgi
arī virtuves darbos. Visi kopā cepām
garšīgās piparkūkas.
Brīvajā laikā mazuļi spēlējās ar attīstošajām rotaļlietām, spēlējās
bumbiņbaiseinā un smilšu kastē.
Tiem netika liegta arī iespēja kārtīgi
iztrakoties burbuļu pilnajā istabā.
Bērni un vecāki atzinīgi novērtēja
doto iespēju no janvāra līdz maijam
būt mazuļu skoliņas „Pirmie solīši”
audzēkņiem.
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JauniešiJaunieši- izglītotāji datorprasmēs
Debates
pašvaldībā

Informācijas straujās
aprites laikā reizēm ir
sarežģīti paspēt apgūt
un saprast lietas, kas
skolotājam tajā brīdī ir
aktuālas. Tas īpaši attiecas uz modernajām
tehnoloģijām. Tādos
gadījumos noder jauniešu palīdzība. Pārsvarā jūtu atsaucību un
vēlmi ieteikt dažādus
risinājumus. Skolēni
dod padomus, rāda
praktiski, kā lietas darāmas. Reizēm gan tas

notiek pārāk ātrā tempā, jo
viņiem tehnoloģiju lietas
liekas vienkāršas. Ja lūdzu
lēnāk un skaidrāk rādīt un
stāstīt, viņi pasmaida, bet
klausa manam lūgumam.
Viņiem ir mazāk baiļu, drošība eksperimentēt, kas
trūkst skolotājam šajā jomā. Skolēni prot mierināt,
ka viss būs labi, viss sanāks. Tomēr šī sadarbība ir
noderīga abām pusēm.
Daiga Barančane

Filmas „Mēs mīlam Brocēnus” tapšana. Viena no filmām par

Kafejnīcu „Birztaliņa”
Sveiki! Diez vai būsiet ievērojuši, ka skolā un Brocēnos ik
pa laikam skraida cilvēki ar
kameru rokās, bet tā tas irSorosa fonds mums piedāvā
iespēju mācīties uzņemt
filmas jeb- kā kļūt par kino-

kafejnīcu, jo tā ir maz zināma, bet tas velti! Mūs piesaistīja arī tas, ka „Birztaliņa”
atrodas lielceļa malā, un
tāpēc tur ikdienas iegriežas
tālbraucēji un strādnieki, lai
gardi paēstu! Devāmies fil-

cas personālu. Domāju, ka šī
ir brīnišķīga iespēja parādīt
Brocēnus arī citiem un likt
saprast, ka mazpilsēta var
būt kā lielpilsēta.
Tad nu visbeidzot pateicībaspaldies režisoriem par izglīto-

iespēju mācīties uzņemt
filmas jeb- kā kļūt par kinomatogrāfiem!
Galvenais uzdevums visām
grupām bija uzņemt īsfilmu
par Brocēniem par tēmu „Es
mīlu Brocēnus.” Šīs nodarbības mums vada režisori Ligita Lukstraupe un Dzintars
Dreibergs. Mēs (Signija un
Evelīna no 10.b2) uzņemam
fi lm iņu par kafe jnī cu
„Birztaliņa”. Izvēlējāmies
tiešo šo brīnišķīgo, interesanto un visnotaļ ekstravaganto

tālbraucēji un strādnieki, lai
gardi paēstu! Devāmies filmēt gan no rītiem, gan vakarā. Protams, paspējām arī
palīdzēt citām komandām.
Režisori mums māca, kā
filmēt pareizi, lai sanāktu
skaisti, ar lielu informāciju
izveidoti kadri. Tā nu mēs
pāris mēnešus mācījāmies
filmēt, saskatīt kopplānus un
lieliskus kadrus. Filmējot
dažādus kopplānus un detaļas, kas bija nepieciešamas
filmai, iepazinām arī kafejnī-

Filmas „Mēs mīlam Brocēnus” tapšana. Viena no filmām par

Tad nu visbeidzot pateicībaspaldies režisoriem par izglītošanu, „Birztaliņas” personālam, bet vislielākais PALDIES
skolotājai Mairitai Neilandei
par kameru un Kristīnei Lieldaudzietei par statīvu! Šī ir
lieliska iespēja parādīt Latvijā, kas ir Brocēni, jo visiem
taču patīk kvalitatīvas filmas.
Vai ne?
Noteikti izmantojat šo iespēju arī nākamgad, ja tāda tiktu
piedāvāta, jo tā ir lieliska
pieredze.
Evelīna Štefane, Signija Šrāla

Brocēnu sporta skolas dzīvi
Mūsu uzdevums bija veidot filmu par
pozitīvo Brocēnos. Pēc ilga domāšanas procesa un diskusijām gan savā
starpā, gan ar filmas veidotājiem,
gan ar skolotājām, izlēmām, ka filmu
veidosim par Brocēnu sporta skolu.
Kā galveno varoni izvēlējāmies Sarmi no 5. klases, jo tieši Brocēnu
sporta skolā piedāvāto iespēju dēļ
viņš mācās Brocēnos.
Šim zēnam ir mērķis. Viņš vēlas kļūt
par profesionālu hokejistu. Brocēni ir
vieta, kur viņš savu mērķi var īstenot. Lai sasniegtu tieši to, ko vēlas,
viņš ir bijis spiests atteikties no
draugu un vecāku klātbūtnes ikdie-

nā. Agrāk šis puisis ir spēlējis basketbolu, bet komanda nespēja vairs ilgāk
pastāvēt, tāpēc viņš devās meklēt
kādu jaunu sporta veidu un tieši hokejs Brocēnos viņu piesaistīja visvairāk!
Treniņi ir nogurdinoši un prasības ir
augstas, taču tieši tas palīdz Brocēnu
sporta skolai sasniegt augstus rezultātus ne tikai novadā vai rajonā, bet
arī valsts mērogā. Brocēnu sporta
skolā ir iespējams arī spēlēt basketbolu, futbolu, nodarboties ar kanoe
airēšanu vai smaiļošanu. Liels plus
Brocēnos ir tas, ka mūsu ezers ir ideāls, lai nodarbotos ar dažādiem

ūdens sporta veidiem. Vasarā Cieceres ezerā regulāri notiek airēšanas
sacensības, kurās augstus rezultātus
uzrāda arī Brocēnu sporta skolas skolēni.
Brocēni noteikti var lepoties ar savām
plašajām sportošanas iespējām un
augstajiem sasniegumiem. Mēs lepojamies ar Brocēniem!
Kintija Podziguna, Signe Zommere,
Oskars Deaks
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