Inga Jaunzeme – Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 2017.gada stipendiāte
2017.gada 29.septembrī Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Rīgas Centra humanitārajā
vidusskolā tika godināti skolotāju stipendijas konkursa nominanti un 2017.gada stipendijas
ieguvēja INGA JAUNZEME.
Biedrības “Rīgas Centra humanitārās vidusskolas atbalsta biedrība” iedibinātās skolotāju
stipendijas mērķis – skolotāja ikdienas mācību darbā uzsāktā pētniecības vai radošā darba
atbalstam, kas vērsts uz inovatīvu mācību metožu izstrādes un pielietošanas mācību darbā,
izcilības, zināšanu un radošuma pārneses un ilgtspējas sekmēšanu.
Šī gada stipendiāti Ingu Jaunzemi pieteicēji raksturo kā pašaizliedzīgu pedagogu, kurš spējis
ieinteresēt bērnus piedalīties olimpiādēs, viktorīnās un pat maratona skrējienā. Skolotājai piemīt
vienreizēja spēja jebkuru lietu darīt no sirds un ar pilnu atdevi, kā arī prasme saliedēt komandu.
Apveltīta ar lielisku izdomu un atraktivitāti. Ingai piemīt brīnišķīga spēja strādāt ar bērniem ne tikai
priekšmetu ietvaros, bet vienlaicīgi viņus veidot par patstāvīgiem, drošiem, gudriem cilvēkiem.
Stipendiju konkurss tika izsludināts 2017.gada 5.aprīlī. Šī gada skolotāja stipendijas saņēmēja tika
izvēlēta, Stipendiātu izvērtēšanas komisijai 25.septembra sēdē izvērtējot iesūtītos 28 pieteikumus,
kuros tika pieteikti kopumā 11 mūsu skolas pedagogi. Savu pretendentu skolotāja stipendijas
saņemšanai varēja pieteikt skolēni, skolotāji, skolas administrācijas pārstāvji, vecāki un absolventi.
Šajā gadā visaktīvākie pieteicēji bijuši tieši vecāki.
Vēlamies jūs iepazīstināt ar pārējām desmit nominētajām skolotājām (alfabētiskā secībā).
Anda Aļševska, 2.c klases audzinātāja
Ar savu pozitīvo piemēru, motivāciju, laipno un dzīvespriecīgo attieksmi skolotāja Anda vēlas bērnu
padarīt labāku. Ciena savu skolēnu, uzlūko viņu kā personību, mēģina viņā saskatīt un attīstīt stiprās
puses, meklē papildus motivātorus un provocē skolēnu, lai viņš dodas uz priekšu un sasniedz
rezultātu.
Arta Dundure, 2.a klases audzinātāja
Skolotāja Arta ir lielisks paraugs tam, cik sagatavotam un gatavam jābūt strādāt pedagogam savā
karjeras pašā sākuma punktā. Vienmēr izrāda iniciatīvu un vēlmi strādāt. Skolotāja Arta ir ļoti
pašaizliedzīga, iniciatīvas bagāta, radoša skolotāja, kura bērniem paralēli vispārējam mācību
saturam māca arī ģimenes vērtības.
Baiba Eglīte, 1.c klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja
Skolotāja Baiba ir ļoti talantīgs pedagogs un skolotāja pēc sava aicinājuma, spēj iedvesmot un
atbalstīt skolēnus paplašināt savas zināšanas un neaprobežoties ar grāmatās rakstīto. Baiba savās
stundās izmanto mūsdienu tehniskās iespējas, kā arī dažādus radošus paņēmienus.
Elita Stikute, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Skolotājai Elitai ir izcili sasniegumi, vadot mūsu skolas skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.
Skolotāja ir mērķtiecīga, kā arī atbildīga.
Gita Tamaša, 4.b klases audzinātāja
Skolotāja Gita vada sākumskolas skolotāju darbu UDV platformas iespēju izzināšanā un jēgpilnā,
aktīvā izmantošanā. Gita spēj būt vienlaikus stingra, prasīga un taisnīga un tajā pašā laikā saprotoša
saskarsmē gan ar izglītojamajiem, gan skolas personālu.
Ina Jukēvica, 10.a klases audzinātāja, ģeogrāfijas skolotāja

Skolotāja Ina ir vislabākā klases audzinātāja kāda ir bijusi, kā arī viņa ļoti interesanti vada ģeogrāfiju.
Atbildīga, uzmanīga un sirsnīga skolotāja.
Inga Fokrote, 3.c klases audzinātāja
Mācību stundās skolotāja Inga pasniedz informāciju vieglā, saprotamā veidā gan izmantojot video
un uzskates materiālus, gan izrunājot dzīves piemērus. Mācību procesā Inga izmanto spēles, kas
ļauj bērnam viegli uztvert mācāmo materiālu.
Janīna Vingre, 2.d klases audzinātāja
Meitai ļoti patīk skolotāja un mācību metodes, kuras rosina un iedrošina viņu apgūt mācību vielu.
Skolotāja Janīna spēj iedrošināt, motivēt un atbalstīt.
Jolanta Kaļiņina, 6.c klases audzinātāja, informātikas skolotāja
Skolotāja Jolanta uztver savu darbu nopietni, vienlaikus ir mīļa un ne pārāk stingra. Savā mācību
priekšmetā informātikā Jolanta sniedz atbalstu, ja tēma nav saprotama. Atsaucīga, izpalīdzīga,
iesaistās pasākumos, kā arī atbalsta klasi.
Raivita Dīriķe, 2.b klases audzinātāja
Katrai skolai skolotājs, kuram šī profesija ir dzīves aicinājums, ir dāvana. Mūsu klases bērniem tāda
ir mūsu skolotāja Raivita. Skolotāja ar savu piemēru (radošumu, mērķtiecību un ieinteresētību)
iedrošina mūsu bērnus mācīties, būt aktīviem, zinātkāriem un vienkārši laimīgiem!
Vēlamies sirsnīgi pateikties mūsu skolas skolotājiem par viņu ikdienas darbu un ieguldījumu,
iedvesmojot mūsu bērnus gūt zinības un dzīves mācības savās otrajās mājās - mūsu skolā! Tāpat
pateicamies visiem pieteikumu iesniedzējiem!
Ceram uz vēl lielāku atsaucību un iesaisti nākamajā gadā, lai skolotāja stipendija kļūtu par prestižu
atzinību mūsu skolas pedagogiem un ilgtspējīgu skolas tradīciju.

