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Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
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Šogad viss ir savādāk – veids, kā mācāmies un strādājam, sazināmies un
satiekamies, svinam svētkus, sportojam, baudām mākslas un kultūras
pasākumus, sanākam kopā.. Viss ir tik neierasti... Tas no mums prasa vēl vairāk
cilvēcības, sapratnes, iecietības un savstarpēja atbalsta.
Starp daudzajiem izaicinājumiem 2020.gads ir nesis arī prieku,
gandarījumu, sasniegumus un veiksmes. Sagaidot Ziemassvētkus, atceries un
padalies - ko Tu labu 2020.gadā esi paveicis, kas labs ar Tevi ir noticis? Un Tu
ieraudzīsi, ka katram mākonim ir zelta maliņa. Noķer to sajūtu! Un sagaidi
svētkus priecīgi un skaisti! Svētki sākas Tevī!
Lai priecīgi, mīļi un ģimeniski Ziemassvētki! Lai laimīgs un veiksmīgs
jaunais 2021.gads!
Ar dziļu pārliecību, ka tieši tā tas arī būs,
skolas direktore Iveta Kļaviņa

2020.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība sāk piešķirt balvas izglītības iestāžu
tehniskajiem darbiniekiem par pašaizliedzīgu darbu
Mūsu skolas kolēģu vērtējumā visvairāk balsu ieguva
skolas dežurante ZAIGA GREDZENA. Iepazīsimies!
Kāds ir cilvēks, kurš katru rītu mūs sagaida ar
mundru: “Labrīt!”?
Mācījos Liepājā par skolotāju, bet tad vienu laiku,
kad bērns bija mazs, aizgāju no skolas. Kad bērni izauga,
es sapratu, ka gribu atpakaļ, jo man patīk strādāt ar
skolēniem. Pa šiem gadiem ir bijuši arī dažādi
piedzīvojumi.
Dzīvē es priecājos par visu, kas ir jauks un skaists,
par visu, kas notiek ap mums. Skola ir tāda vieta, kur
nepārtraukti kaut kas notiek, neviena diena nav līdzīga
iepriekšējai. Reizēm tu pat no rīta nevari iedomāties, kas
būs vakarā. Tu visu laiku esi tādā ritmā iekšā, tikpat kā
ritenī. Man nekur nav garlaicīgi, arī šajā vietā nē.
Bērniem Jaunajā gadā novēlu, lai katram ir savs
mērķis un lai katrs censtos to sasniegt. Strādāt, lai visu
varētu izdarīt.
Saviem kolēģiem novēlu, lai gan privātajā dzīvē,
gan darbā katram ir tā, kā viņš vēlas.
Vienmēr cenšos būt atsaucīga, jo gribu savu darbu
izdarīt labi. Man ir svarīga saskaņa ar kolēģiem, cenšos
palīdzēt visiem, cik vien es to varu.
2020.gadam aizejot...

Vēl nedaudz, un beigsies 2020.gads, skolas 145. jubilejas gads. Nepārskaitīšu pasākumus,
kuri tika veltīti skolai, taču atzīmēšu, ka tas viss tika darīts no sirds, cildinot savu skolu, kurā
mācījušās nu jau vairāku paaudžu ģimenes. Kopīgus svētkus mums neizdevās noorganizēt, taču
domāju, ka ikviens skolas absolvents šajā gadā atcerējās kaut ko jauku un neaizmirstamu no sava
skolas laika. Pabūt kopā domās un sirdīs arī ir skaisti. Paldies visiem par to, ka mīlam savu skolu!
Aizvadītais gads daudz aktivitāšu atnesis skolas karjeras izglītības darbā, vairāk tieši
aktivizējot konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamajiem, darbojoties ESF projektā.
Attālinātās mācīšanās laikā nostiprinājās sadarbība ar skolēnu vecākiem. Paldies par sapratni, ka
tikai kopā varam augt un pilnveidoties! Attālināti mācīties un strādāt mums vēl visiem jāmācās.
Pēcpusdienās mēs turpinājām darboties sporta aktivitātēs, bibliotēkas nodarbībās, internāta
un pulciņu skolotāju un skolēnu organizētos pasākumos. Pasākumi bija jāorganizē savādāk,
ievērojot ierobežojumus.
Šis Covid laiks mums ir iemācījis paskatīties uz lietām, notikumiem un cilvēkiem citādāk.
Iededzām skolas egli pagalmā un domājām gaišas domas. Gluži tik gaišas kā svecītes. Iesim
pretī pavasarim ar labām domām! Būsim piesardzīgi! Būsim veseli! Tāds lai nāk nākamais gads!
Ina Kursīte, direktores vietniece

APBALVOJUMI MĀCĪBU DARBĀ 2020./2021.M.G. 1.SEMESTRĪ
Par labām un teicamām sekmēm
1.a kl. Māra Bergmane
Rainers Mārins
Daniela Ņebovalova
Raivis Rozenštoks
2.kl. Ronalds Smekšs
2.a kl Gustavs Hvats
3.kl. Harijs Felkers
Monta Boka
3.a kl. Mērija Taube
Olivers Deniss Vītols
5.kl. Markuss Eduards Beitāns
Ginta Glāzniece
Karlīne Paula Tomsone
5.b kl. Izabella Rūsa
6.a kl. Niks Daniels Vimba.
7.kl. Reinis Hugo Brūvelis
Melisa Slaidiņa
8.kl. Laura Balode
8.a kl. Miks Šēnbergs
9.kl. Dacei Viļumai
9.a kl. Ivonna Bite
Par labām un teicamām sekmēm un centību,
un prasmi plānot mācību darbu
8.kl. Jānis Elmārs Liniņš
Apbalvojumi par sasniegumiem sportā
3.a kl. Ainars Kozlovskis
Jānis Māris Incenbergs
4.a kl. Markuss Kalniņš
8.kl. Jānis Elmārs Liniņš
Agate Zariņa
Par regulāru dzīvespriecīgu klātbūtni
tiešsaistes stundās, biedrisku attieksmi
10.kl. Markuss Ādlers
Par labām un teicamām sekmēm, par centību,
akurātu, apzinīgu un radošu pieeju mācību
darbam
10.kl. Beatrise Biezbārde

2.kl.
2.d kl.
3.b kl.
4.kl.
4.a kl.
4.b kl.
4.c kl.
4.e kl.
5.b kl.
5.c kl.
5.d kl.
6.kl.

7.c kl.
9.a kl.
9.c kl.
9. – 1.
9. – 2.

Par centību mācību darbā
Olivers Uzors
Markuss Fjodorovs
Agris Logins
Patrīcija Paula Beļājeva
Paula Actiņa
Haralds Permaņickis
Katrīna Eleonora Fjodorova
Ieva Lapiņa
Gunārs Briedis
Kristers Mežeckis
Loreta Voite
Laura Megija Buzuka
Emīls Teters
Jānis Āris Mežiels
Ritvars Hāns
Artūrs Ašmanis
Edgars Stepanovs
Daniels Semerovs
Ieva Veļičko
Alise Milere
Kristaps Zvaigzne
Angelina Streļcova
Kristaps Evarsons

Apbalvojumi „Par apzinīgu attieksmi pret
mācību darbu matemātikā ”
5.kl.
Markuss Beitāns
5.kl.
Paulis Reinalds
7.kl.
Letīcija Graubica
7.kl.
Melisa Slaidiņa
8.kl.
Laura Balode
8.kl.
Jānis Liniņš
8.kl.
Anna-Marija Tukiša
10.kl. Beatrise Biezbārde
11.kl. Nadīne Leitarte
12.kl. Mirdza Rūja
Par pašaizliedzīgu, apzinīgu, regulāru
darbu un sadarbību latviešu valodas un
literatūras stundās
12.kl. Mirdza Rūja

Lielu PALDIES vēlamies teikt arī vecākiem, kuri atbalstījuši bērnus mācībās, palīdzējuši
organizēties mācību darbam, veidojuši viņos patstāvību un atbildību, cieņu pret darāmo.
Milzīgs jums paldies!
Direktores vietniece izglītības jomā Līga Vaite

PAR KO MĒS ŠOGAD ESAM PELNĪJUŠI SAŅEMT DĀVANAS ZEM EGLĪTES?
Šajos Ziemassvētkos vēlos teikt PALDIES visiem 9. klases
skolēniem - Lindai, Annai L., Annai P., Elizabetei, Dacei,
Samantai, Robertam, Rinaldam - un viņu vecākiem par
sadarbību, atbalstu!
Sirsnīgus, ģimeniskus un harmoniskus Ziemassvētkus!
Veselīgu un veiksmīgu Jauno gadu!
Internāta skolotāja Baiba

4./6.c.klases skolēni Arnis, Laura, Lauma, Gunārs,
Arnis, Artūrs ir draudzīgi, izpalīdzīgi. Mīl fiziskās
aktivitātes svaigā gaisā, patīk apmeklēt dažādus
pasākumus. Visiem vēlam baltus Ziemassvētkus!
Internāta skolotāja Emīlija

4.a klase. Mūsu klases bērni Dāvis, Juris, Katrīna, Daimārs,
Julians, Konstance, Sendija, Haralds, Armands, Vineta,
Markuss un Elvis ir ļoti enerģiski, veselīgi (cītīgi apmeklē
skolu) un lasa daudz grāmatiņu (piedalās bērnu žūrijā).

10.klase – Markuss, Beatrise, Sabīne, Kristiāns,
Kristofers, Ingus. Aktīvi, kustīgi, reizēm skaļi,
dažreiz mazliet slinki. Ļoti grib, lai mācības notiek
klātienē.
11.klase – Nadīna, Krists, Atvars. Klusi,
noslēpumaini. Ja grib, tad var!
Internāta skolotāja Inga.

Internāta skolotājas Gunita un Nellija

6.klase-šogad iedzīvojušies “lielo”galā,bet tas nav
ietekmējis viņu raksturu,uzvedību-draudzīga, patīkama,
pozitīva klase. Artūrs reizēm straujš, bet ieinteresēts aktīvi
piedalīties skolas dzīvē, mācību procesā, apmeklē
keramikas nodarbības “Vindā”. Kristers -patīk fotografēt
dabu, zīmēt. Ritvars - atbildīgs,reizēm mans vietnieks
informatīvos
jautājumos,
darbojas
foto
pulciņā
“Vindā”.Kristīne -kārtīga, draudzīga, apmeklē Rotu darbnīcu
“Vindā”.Āris Jānis - šajā mācību gadā centīgs mācību
darbā,mūsu
klases
sportiskākais
puisis-apmeklē
vieglatlētikas pulciņu,ielu vingrošanu. Kristaps mācās
9./2.c,bet ir mūsu klases biedrs-vispacietīgākais,
rūpīgākais, precīzākais. Mēs esam tik dažādi, bet tas vieno,
mēs mācāmies viens no otra,. Esmu priecīga būt šīs klases
kolektīvā!
Internāta skolotāja Juta

Mūsu 2./3.a klase ir bagātākā skolā ar 13
personībām, ar saviem 13 atšķirīgiem viedokļiem,
kuros ieklausās skolotājas Inese, Īrisa un Elīna.

8. klase - kopā ar skolniekiem Lauru, Artūru, Jāni Elmāru,
Danielu,
Annu Mariju, Elīza Elizabeti un Agati
vienojāmies par devīzi: "Viens par visiem, visi par vienu!"
Viņi savā starpā ir izpalīdzīgi, draudzīgi, viens otru
aizstāv, viens par otru interesējas, visi, izņemot Lauru,
apmeklē ielu vingrošanas pulciņu, kopā cenšas pavadīt
brīvo laiku.

5.a klasei – Annijai, Armandam, Enijai, Ģirtam,
Markusam, Danielam, Robertam un Sārai nākamajā gadā vēl daudz jāmācās pieklājība un
cieņa pret apkārtējiem, jākļūst draudzīgiem un
saticīgiem.
Internāta skolotāja Ineta

Internāta skolotāja Gunta

2020./2021. m.g. pirmajā semestrī aktīvi sabiedriski
derīgajā darbā iesaistījās Valērija, Niks Daniels, Agris,
Linards Lauris. Klasi skolēnu domē pārstāvēja Patrīcija.
Konstantīnam un Megijai ir glītākie rokraksti klasē. Nikola
iepriecina ar skaisto dziedāšanu un Andrejs ar pieklājīgo
uzvedību.
Internāta skolotāja Indra

Klasē ir Olivers Deniss - mākslinieks, Anrijs Sandijs
- labs blēņdaris, Rinalds - labs draugs, Endija
Daniela - forša meitene, Viktorija - jokotāja, Ksenija
- dāsna un pretimnākoša, Jānis Māris - labs lasītājs,
Gustavs - labsirdīgs klasesbiedrs, Mērija - laba
draudzene, Ainars - klases "spridzeklītis", Raivis
Jānis - matemātiķis, Samanta - miera gars, Kristers
- klases filologs.
Kopā gaidām Ziemassvētkus, lai parādītu visu, ko
esam apguvuši, kopā būdami.

9.e klases skolniecei Elzai par izturību un
satikšanās prieku!!!
Skolotāja Gaļina
7./9. c klase - Edgars, Daniels, Alise, Kristaps,
Angelīna. Ļoti apzinīgi apmeklē skolu un ir forši,
atsaucīgi jaunieši ar sportisku garu.
4./8. e klase - Kristers, Rolands, Elīna, Agnese,
Viktoriia - Ieinteresēti skolas dzīves notikumos,
vienmēr gatavi arī paši piedalīties.
Internāta skolotāja Ilze

PAR KO MĒS ŠOGAD ESAM PELNĪJUŠI SAŅEMT DĀVANAS ZEM EGLĪTES?
12.klases skolēni raksta - Mūsu skola ir pati labākā skola!
Skolēni ir draudzīgi un izpalīdzīgi. Ļoti žēl, ka tagad jāmācās
attālināti, mēs ļoti ilgojamies pēc skolas, skolotājiem un
kopā būšanu.
Novēlam nākamajā gadā, lai varam būt atkal kopā, lai kopā
varam piedzīvot priecīgus un aizraujošus mirkļus! Lai
beidzot pasaulē iestājas miers un cilvēki ir veseli! Par
veselību, mīlestību un laimīgiem cilvēkiem 2021.gadā!
Madara, Elīza, Mirdza, Raivis un Ralfs, un internāta
skolotāja Kristiāna

Mēs, 7. klase - Ance, Reinis Hugo, Artūrs, Letīcija,
Sindija, Amanda N., Amanda O., Melis, Parisa, sk.
Sandra,
esam pelnījuši Ziemassvētku vecīša dāvanu par to,
ka esam draudzīgi un palīdzam viens otram; aktīvi
darbojāmies skolas ārpusstundu pasākumos un
nodarbībās, lai paplašinātu savas zināšanas; čakli
strādājām, lai uzkoptu skolas teritoriju; ar lielu
prieku
griezām
dekorus
un
sapucējām
Ziemassvētkiem skolas logus.
Internāta skolotāja Sandra

Pieci aktīvi un priecīgi zēni:Rinalds, Daniels, Olivers,
Ronalds, Markuss, kurus lolo un skolo skolotājas Sintija,
Ginta. Tāda ir 2.klase.
Katrs var lepoties un arī mazliet palielīties ar darbiņiem, ko
prot vislabāk. Rinalds - aktīvs, patīk sportiskas aktivitātes.
Markuss - radošs, ar interesi vēro un izzina notikumus, lietas
apkārtnē. Daniels - priecājas par saviem sasniegumiem un
cenšas pārvarēt grūtības. Olivers - ļoti labsirdīgs, dāsns un
izpalīdzīgs. Ronalds - centīgi apgūst jaunas zināšanas.
2.klases internāta skolotāja Ginta

Šis ir mūsu 1.a klases bērnu pirmais satikšanās,
sadraudzēšanās un skolas iepazīšanas pusgads. Esam
bijuši aktīvi visās skolas piedāvātajās un arī klases kopējās
aktivitātēs. Ar lielu prieku un atsaucību, arī pašu bērnuRaivja ierosmes un Evas, Danielas, Rainera, Riharda,
Gunta palīdzību grābām lapas skolas sporta laukumā.
Visi klases bērni- arī Māra, Kristaps, Dāvids, Hermīne,
Lauris, Sintija - ir bijuši čakli savas darba vietas- sola,
piederumu kastītes kārtotāji, klases kārtības uzpasētāji.
Īpaši svarīgs mums klasē ir bijis mācīšanās- visa jaunā
iepazīšanas un izpētes process. Lielu paldies sakām par
jauno klases interaktīvo tāfeli.
Internāta skolotāja Alda

Mēs, 5.klases skolēni Armands, Markuss Eduards, Ginta,
Paulis, Karlīne Paula un Linda, esam pelnījuši saņemt
Ziemassvētku vecīša dāvanu par to, ka esam veiksmīgi
uzsākuši mācības pamatskolas posmā. Mēs esam
pozitīvi, draudzīgi, gatavi mācīties un aktīvi darboties.
Esam iesaistījušies visos skolas pasākumos un izdarījuši
daudz labu darbu, un varēsim izdarīt vēl!
Internāta skolotāja Larisa

4.klase. Draudzīga, saliedēta un patiesi jauka klase.
Visi kā vienas rokas pirksti, kur katrs palīdz, atbalsta
un samīļo, ja nepieciešams, un vienmēr aizstāvēs.
Emīls - klases galvenais organizators, Harijs un
Maksis kā spridzeklīši, bet pret mācībām atbildīgi.
Paula vienmēr kā saulīte - smaidīga un izpalīdzīga.
Monta kā zvirbulēns visu laiku čivina... Patrīcija un
Krista ļoti nopietni un atbildīgi izturas pret darbiņiem
un cenšas strādāt... Un tikai šādi mēs esam
izveidojušies par tiešām brīnišķīgu klasi! Paldies,
mīļie! Lai priecīgi!
Internāta skolotāja Agnese

9.a klase
Dažiem veicās labi, dažiem ne tik labi.
Paldies
Ivonnai par labām sekmēm. Sporta
pasākumos aktīvi piedalījās Emīls, Fēlikss, Ieva.
Ievai paldies par palīdzību skolas noformēšanā
svētkiem. Emīlam un Ievai 1.semestrī nav kavētu
mācību stundu.
Priecīgus Ziemassvētkus visiem!
Internāta skolotāja Viktorija
3./5.b klases Agris, Ieva, Modris, Izabella, Loreta
brīvajā laikā draudzīgi spēlē galda spēles, ārā
paslēpes un citas spēles.
Internāta skolotāja Jana

7.a. Sindija Ketija, Ivo, Monta Sofija, Sindija, Daniels,
Pēteris, Rūdolfs, Nikola, Edgars, Atis. Kustīga un nipra
kompānija, kas dažreiz spēj arī ātri "savākties" un
padarīt vajadzīgo.8.a puiši Renārs Roberts, Dāvids,
Miks, Lauris Krists. Ko lai saka – ar mēnesi ir par maz,
lai iepazītu visas šīs personības. Gan Jaunais gads
parādīs, uz ko mēs katrs esam spējīgi
!Internāta skolotāja Inese

TURPINĀM MĀCĪTIES SKOLAS VĒSTURI
KĀ NEKĀ – DZĪVOJAM SKOLAS JUBILEJAS GADĀ
1882./83.gads
Katru gadu skolā pieteicās arvien vairāk skolēnu. Skolas telpās visiem vairs nepietika vietas. Grāfiene
Emma Mellina atkal parūpējās par jaunas skolas ēkas celtniecību. Muižnieki, kuriem piederēja Valmieras
pilsētas zeme, atvēlēja daļu no savām zemēm skolas celtniecībai, pati Emma mellina ziedoja 30 000
rubļu.
1882.gadā sākās sarkano ķieģeļu skolas celtniecība Jēru kalņa uz Meķa muižiņas zemes. Skolas ēku
uzcēla gada laikā. Skolas telpas bija ieplānotas 4 klašu vajadzībām.
Kopā ar direktoru V.Švēdi skolā strādāja skolotāji Jēkabs Feders, Jānis Enkmanis, Eduards Inzelbergs,
Kārlis Dēķens, Jēkabs Vēzis, V.Švēdes meita Marija Strausmane. Skolas muzejā var apskatīt viņu
fotouzņēmumus.
Direktors Švēde rūpējās, lai skolotāji būtu labi speciālisti. Skolotāji
brauca mācīties uz Rīgu, uz Pēterburgu un ārzemēm. Darba
apstākļi skolā nebija viegli – celšanās pl.5.00, dežūras katru otro
dienu un otro svētdienu.
Pats direktors V.Švēde bija aktīvs sabiedrisks darbinieks, latviešu
biedrības vadītājs gandrīz 20 gadus.
1911.gadā skola paplašinājās – skolai piebūvēja otro stāvu.
Iemācies un pārbaudi sevi!
* Kā sauc vietu, kur uzbūvēja skolas sarkano ēku?
* Kurā gadā skolēni sāka mācības jaunajā ēkā?
* Cik klasēm bija paredzēta skolas ēka?
* Cik skolotāju strādāja jaunajā skolā?
* Kāds bija V.Švēdes sabiedriskais pienākums gandrīz 20 gadus?

Pirmais pasaules karš, 1914.-1918.gads
Labi iesākto nedzirdīgo bērnu apmācības darbu pārtrauca pirmais pasaules karš. Dažus no skolotājiem
iesauca armijā, pārējie izklīda, skolēni dzīvoja mājās.
Skolā saimniekoja krievu kara hospitālis, pēc tam vācu karaspēka daļas u.c. iestādes. Svešinieki skolas
mantu nesaudzēja, tā rezultātā skolas mēbeles, mācību līdzekļi, saimniecības inventārs un drēbes bija
iznīcināti, sēta ap skolu sabrukusi, logu rāmji sadedzināti, jumti un griesti bija caurumos.
Mācību darbu skola varēja atsākt tikai 1920.gadā. Par skolas priekšnieku iecēla Ernestu Ulmani. Viņš arī
bija iesaukts armijā un pēc atgriešanās no kara atsāka skolotāja darbu. Skola kara laikā bija ļoti
izpostīta. Atjaunot skolu palīdzēja valsts iestādes un apkārtējie apriņķi. Amerikas sarkanā Krusta
organizācija atsūtīja 250000 rubļu, pārtiku, apģērbu, šujmašīnas un citas saimniecības lietas.
Daudz kas bija atkarīgs no pašu spēkiem un gribas
strādāt, jo skolai piešķīra jaunsaimniecību. Saimniecībā
strādāja arī skolēni. Saimniecībā sagādātie produkti, kā
piens, gaļa un dārzeņi, papildināja skolēnu uzturu.
Iemācies un pārbaudi sevi!
* Vai kara laikā skolā notika mācības?
* Kas skolas telpas izmantoja kara laikā?
* Kāds labums skolai bija no jaunsaimniecības?
* Kā sauca skolas priekšnieku?

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā– attīstības centrā sportisti nepagurst!
No š. g. 26.oktobra līdz 1. decembrim 36 dienās Latvijas Tautas sporta asociācijas (LTSA)
Veselības mēneša ietvaros Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – atīstības centra ( VGV-AC )
divdesmit septiņi (27) pedagogi un darbinieki savā brīvajā laikā nostaigāja, nosoļoja, nonūjoja un
noskrēja 2 954 87 veselības kilometrus. Sportotāji ļoti centās – uz darbu un atpakaļ devās kājām, auto
atstājot mājās, uz veikalu arī. Brīvdienās devās dabas takās. Līderos ar 490,20 km izvirzījās un LTSA
balvu saņēma Inese Pāne, 2.vietā Gita Upeniece, 3.v. Rudīte Ortlova.
Decembra sākumā noslēdzās Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) konkurss '' Radošais
vieglatlēts” kurā 1.-9.klašu skolēni izkrāsoja Pasaules labāko vieglatlētu attēlus, reizē iepazīstoties ar
vieglatlēta sasniegumiem. Kopā tika izkrāsoti 95 (deviņdesmit pieci) attēli. Skaistāk izkrāsoto attēlu
autori: Raeins Ozoliņš. Emīls Šteinbergs, Kristaps Zvaigzne, Markuss Kalniņš, Dāvis Kristians Brūns,
Olivers Deniss Vītols, Āris Jānis Mežiels, Kristīne Jirgena, Ginta Glāzniece, Izabella Rūsa, Modris
Dimza, Rolands Bērziņš.
Latvijas Nedzirdīgo sporta federācija (LNSF) ar tās priekšsēdētāju, mūsu skolas un LSPA
absolventi Ivetu Krazi un titulēto peldētāju Zani Embrekti VGV-AC 145.gadu jubilejā dāvāja 12
(divapdsmit) bērnu nūjošanas nūjas un 20 (divdesmit) kreklus ar logo.
Šajā saspringtajā laikā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra kolektīvs ir
spara pilns dot zināšanas, rūpēties par veselību, dzīvot.
Ligita Vasiļevska, VGV-AC Sporta metodiskās komisijas vadītāja

Skola 2020./2021.mācību gadā ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos.
Kāpēc?
Lai iegūtu ārzemju pieredzi un varētu strādāt labāk, interesantāk un sekmīgāk.
Matemātikas projektā “PRASMJU PILNVEIDOŠANA RADOŠI RISINĀT
PROBLĒMAS MATEMĀTIKĀ AR SPĒĻU PALĪDZĪBU” ļoti čakli piedalās 5.klase
ar skolotājām Ilonu un Larisu. Sadarbības partneri – Spānija, Turcija, Portugāle,
Rumānija un mēs. Braucienā uz katru valsti piedalīsies 4 skolēni un 2 pedagogi.
Šajā projektā mācīsimies, kā apgūt matemātiku ar spēļu palīdzību. Tas ir jautri!
“MĀKSLA KĀ PALĪGS AUTISTAM” – piedalīsies 20 pedagogi. Apgūsim dažādus
veidus, kā mācību darbā ar mākslas priekšmetu palīdzību atbalstīt bērnus ar autiska
spektra traucējumiem.Sadarbības valstis – Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Polija,
Grieķija, Turcija un mēs.

“SPORTS SPECIĀLU BĒRNU IEKĻAUŠANAI”- braucienā uz katru valsti
piedalīsies 3 skolēni un 3 pedagogi. Apgūsim jaununus sporta veidus un
demonstrēsim, ko varam izdarīt paši. Sadarbības valstis – Portugāle, Spānija,
Turcija, Itālija, Lietuva un mēs.

Turpinām projektu “PROFESIJU LABORATORIJA”, kur vēl palicis viens mācību
brauciens uz Lietuvu 4 skolēniem un 2 pedagogiem. Sadarbības partneri –
Lietuva, Igaunija, Somija. Mācāmies par daudzveidīgām profesijām, par savu
karjeru, apmeklējam dažādas darba vietas un uzņēmumus.

