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Dainava school in Alytus (Alytaus Dainavos  mokykla) 

 

 

 
Ģimnāzija Dainava Alītā ir skola ar lielām tradīcijām, kurai jau ir 50 gadu. Tajā mācās 
320 skolēni 1.-8.klasē. Skolā strādā 36 kvalificēti skolotāji, kuri pastāvīgi strādā, lai 
attīstītu izglītojamo sasniegumus. Skolā māca lietuviešu valodu, matemātiku, 
svešvalodas, informācijas tehnoloģijas, zinātni un citus mācību priekšmetus. Dainavā 
skolēni var apgūt daudzas svešvalodas - angļu, vācu, krievu un franču. 

              Skolotāji apzinās, ka 21. gadsimtā skolēniem ir svarīgas ne tikai zināšanas, bet arī 
kritiskās domāšanas, radošuma, komunikācijas un sadarbības prasmes. Informācijas 
tehnoloģiju laikmetā studenti ļoti ātri atrod informāciju tiešsaistē, tāpēc svarīgāk 
ir zināt, kā interpretēt, saprast un izvēlēties to, kas ir vissvarīgākais. 

              Būtiska skolotāju darba sastāvdaļa ir attīstīt skolēnu stiprās puses, lai palīdzētu 
viņiem atklāt, kas viņus motivē gūt panākumus. Skolotāji izglītības procesu organizē ļoti 
radoši un atraktīvi, bagātinot to ar projekta nodarbībām, netradicionālām nodarbībām 
un izmantojot dažādas telpas mācībām gan skolā, gan pilsētā. 

              Arī Alītas Dainavas vidusskola piedāvā skolēniem pievilcīgas neformālās 
izglītības programmas. Viņi piedalīties ārpusklases nodarbībās: dabas, dambrete, šahs 
un jauno žurnālistu skolā. Saprotot, ka skolēni daudz laika pavada pie datoriem, skola 
viņiem sniedz iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku un sportot futbola, tenisa un citu 
komandu spēļu veidos. Daudzi Alītas Dainavas skolas kopienas locekļi studentiem 
demonstrē mūžizglītības nozīmi. 

              Lai ieinteresētu mūsdienu studentu par savu tēmu, ir nepieciešams pastāvīgi 
atjaunināt zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, dalīties ar labākajiem prakses 
piemēriem gan ar skolotājiem skolā, gan no citām valstīm, lai uzzinātu par dažādām 
mācību metodēm. 
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              Dainavas vidusskola jau divus gadus strādā pie studentu mācīšanās prasmju 
attīstīšanas . Skolas mērķis ir iemācīt bērniem mācīties, tas ir, izvirzīt mērķus, plānot 
laiku, lūgt palīdzību, sadarboties ar skolotājiem un skolēniem, noteikt 
progresu. Skolotāji vairākkārt padziļinājuši savas zināšanas šajā jomā, izmantojuši 
dažādus paņēmienus ( stratēģiju reklamēšanu, prāta kartēšanas paņēmienus utt.), 
Sadarbojušies ar vecākiem un dalījušies šajā pieredzē ar kolēģiem no citām valstīm. 

Dainavas vidusskola strādā pie lasīšanas paradumu ieviešanas, un tai ir pieredze 
projekta īstenošanā, kura mērķis bija mudināt skolēnus lasīt grāmatas ("Literatūras 
šūpoles"), kā arī vēl viens projekts, kura mērķis bija ieinteresēt skolēnus globālās 
problēmās (starptautiskais projekts " Globālā izglītība iet lokāli ”), vēl viena motivējoša 
programma svešvalodu apguvei (CLILiG @ Litauen, eTwinning projekti). 

              Skola uzrauga skolēnu progresu un cenšas panākt, lai viņi izceļas ar mācību 
un daiļliteratūras grāmatu lasīšanu , tādējādi akcentējot lasītprasmes nozīmīgumu. 

              Skolā strādā aktīvi skolotāji, ar pieredzi projektu vadīšanā.  Projektā piedalīsies 
skolas direktors, kurš ir pabeidzis izglītības vadību ISM un kuram ir daudzu gadu 
pieredze projektu vadībā. Vācu valodas skolotājs, kurš būs atbildīgs par projekta 
īstenošanu, arī pabeidza savu līderības izglītību ISM KTU universitātē, kur ieguva 
kvalifikāciju projektu vadībai un ar to ir pieredze. Projekta dalībnieki no skolas var 
dalīties pieredzē ar citiem. Skolotāji ir atvērti  komunikācijai ar kolēģiem no citām 
valstīm. 

              Apkopojot svarīgāko, secinām, ka Dainavas vidusskola Alūksā vēlas būt 
mūsdienīga, inovatīva skola, kas piedāvā studentiem augstas kvalitātes izglītību, veicinot 
starpkultūru mācīšanos, iecietību un cieņu pret Eiropas vēsturi. Projektam dosim savu 
pievienoto vērtību, jo  esam attīstījuši savu skolēnu mācīšanās spējas apgūt lasīšanas 
prasmes un pastāvīgi meklējam veidus, kā pilnveidot lasīšanas kultūru . 

 

 

 


