Foto: Tālmācības vidusskolas «Rīgas Komercskola» 10. izlaidums
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Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” -

IZGLĪTĪBA ILGTSPĒJĪGAI NĀKOTNEI

Pasaulē notiek milzīgas pārmaiņas, kas aizvien skaidrāk atklāj nepieciešamību mainīties līdzi laikam, pieņemot
izaicinājumus un daudziem jaunu – ilgtspējīgu dzīves filozofiju. Tālmācības vidusskola “Rīgas Komercskola” ir uz
šī pārmaiņu viļņa un izglītības saturu piepilda ar nākotnes cilvēkam noderīgām prasmēm un vērtībām, mācību
procesu veidojot īpaši aizraujošu.

Nākotnes izglītība
“Tālmācība ir viens no ilgtspējīgas
attīstības veidiem – tā ir nākotne.
Mūsu skolas audzēkņi ir domājoši,
radoši jaunieši, kuri prot analizēt
informāciju, izteikt un paust savu
viedokli. Izglītības kvalitāti apliecina
arī valsts pārbaudes darbu rezultāti,”
stāsta Tālmācības vidusskolas “Rīgas
Komercskola” direktore Ilze Beļinska.

uzdevums pastāstīt gan to, uz kādu
valsti vēlētos aizceļot, gan arī pamatot, kāpēc un ko tur grib redzēt. Jau
jaunākajās klasēs mēs strādājam ar
faktiem. Trešās klases audzēkņi,
piemēram, pētīja, cik daudz koku
jānocērt, lai vienu skolēnu mācību
gadā nodrošinātu ar papīru. Izrādās,
ir vajadzīgi septiņi koki! Te vietā
piezīme, ka tālmācība ir ilgtspējīga
izglītības iegūšanas forma, jo krietni
ietaupa resursus.

Skolas filozofija un mācību metodes ir
svarīgas, lai jaunieši apgūtu dzīves
darbībai nepieciešamās zināšanas,
prasmes, attieksmes un stiprinātu
ieradumus, kas balstīti vērtībās.
“Mēs esam izvēlējušies iekļaut
projektus un praktiskās nodarbības,
kurās, apgūstot mācību priekšmeta
saturu, var iedziļināties un uzzināt
vairāk un iegūt arī citas praktiskās
iemaņas. Piemēram, angļu valodas
stundā mazajās klasēs audzēkņi
apguva valodu, veidojot veselīga
dzīvesveida ēdienkarti. Citā reizē,
runājot par ceļošanu, bērniem bija

Kopsolī ar ģimeni
Pandēmijas laiks, kas daudzas ģimenes iesprostoja mājās, parādīja, cik
dažādas ir vērtības. Tas arī atklāja, ka
bērni allaž alkst pēc uzmanības, un
nebūt nav viegli to ik dienu sniegt.
Taču var droši apgalvot, ka ģimenēm,
kuru bērni mācās Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola”, šis laiks
problēmas neradīja, jo vecāki jau ir
izvēlējušies ikdienā būt kopā ar savu
atvasi, saglabājot un attīstot bērna
unikālās spējas un talantus.

Ilze Beļinska, skolas direktore

Veicot izpēti, piedaloties projektos un

Skolas izvēle ir veiksmīgas nākotnes pamatā!
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praktiskajās nodarbībās, audzēknis
saprot, kā rodas resursi, kā tos
tērējam un ko varētu darīt taupīšanai
un to atjaunošanai. Svarīgi, lai jaunā
paaudze izjūt līdzatbildību, darbojoties vidē, lai ir atbildīgi vienmēr, arī
tad, kad neviens neredz, lai dalās ar
saviem iespaidiem un zināšanām ar
ģimeni un vienaudžiem.”

“Ģimenē
prasmes,
vērtībām,

tiek apgūtas pirmās
radīta izpratne par
veidota attieksme.

Arī skola ir ģimene, tikai lielāka, un
šeit turpinās attieksmju pilnveidošana
un vērtību stiprināšana, ar mērķi
apgūt dzīves prasmes, lai pieaugot
jaunieši būtu veiksmīgi, laimīgi, lai
darītu to, kas patīk, nemitīgi sevi
attīstot un dzīvojot sirdsgudri. Svarīgi
ir sajust, ka ej to ceļu, ko vēlas tava
sirds, un viss, ko iegūsti, tiek dots
tādēļ, ka pats to prasi. Dažreiz gan
kādam var šķist, ka visiem citiem
klājas labāk, taču tas jau ir stāsts par
attieksmi – pasaule ir tieši tik gaiša un
laimīga, cik laimīgu to iemācāmies
ieraudzīt. Prasmes apgūstam, pieņemot izaicinājumus un nereti pieļaujot
kļūdas, taču galvenais ir nevis krist
izmisumā, bet mācēt rast izeju. Virzīt
uz to bērnus ir ģimenes un skolas
sadarbības uzdevums,” uzsver Ilze
Beļinska un piebilst, ka viena no
nozīmīgākajām Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” vērtībām ir
pedagogi – viņi prot sadarboties,
padarīt mācību procesu interesantu,
aizraujošu un jēgpilnu.
“Mūsu stiprā puse ir individualizēts un
personalizēts mācību process. Ja
audzēknis kaut ko nesaprot, viņam
vienmēr ir iespēja to noskaidrot,
sazinoties ar pedagogu. Turklāt mūsu

skolā audzēknis drīkst kļūdīties un
par to viņu nebar, bet gan paslavē, jo
viņš ir izrādījis iniciatīvu saprast un
zināt. Pie mums vērtējums ir ne tikai
punkti un balles, bet arī uzslavas,
pateicības un priecāšanās par kopīgi
padarīto.”

Vērtības kā
ilgtspējīgas
dzīves pamats

jādomā par to, cik daudz resursu
tērējam, cik daudz saražojam un vai
patiešām tas viss mums ir nepieciešams. Skolā par to mērķtiecīgi
runājam jau 1. klasē – sākam ar vidi,
kurā bērns dzīvo, vēlāk iesaistot
audzēkņus starptautiskos projektos.
Veidojot izpratni par to, ko var darīt
ikviens pats, attīstās spēja redzēt, ko
varam palīdzēt citiem, saprast, kā
dara citi un kādu pieredzi no tā var
gūt.”

Audzēknis
drīkst kļūdīties
un par to viņu
nebar, bet gan
paslavē, jo viņš
ir izrādījis
vēlmi saprast
un zināt.

Ilze Beļinska uzsver ilgtspējīgu vērtību
nozīmi 21. gadsimtā: “Šādas vērtības
ir labestība, pacietība, iejūtība, mīlestība, drošība. Cik tās ir svarīgas,
pierāda šis laiks. Mēs neesam vieni –
ja kaut kas notiek vienā pasaules
malā, tas atbalsojas visur. Ilgtspējīga
nākotne nozīmē to, ka globalizācijas
laikmetā ikvienam ir jādomā plašāk –
pasaules, ne vairs tikai savas mājas
vai valsts robežās. Pasaulē risināmu
jautājumu ir daudz – jālikvidē nabadzība, jāpārtrauc militārie konflikti, lai
it visur cilvēkiem būtu drošības izjūta.
Taču jāsāk katram ar sevi, esot
atbildīgiem par vidi, kurā dzīvojam,
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“Pateicoties Tālmācības vidusskolai
“Rīgas Komercskola”, spēju pabeigt
vidusskolu un attīstīt sevi mūzikā –
pilnveidoties klasiskajā ģitārspēlē un
ar labiem panākumiem piedalīties
gan vietējā mēroga, gan starptautiskos konkursos. Patstāvīgi plānojot
laiku, man bija iespēja ne tikai nodarboties ar mūziku, bet arī vadīt savu
uzņēmumu un iesaistīties politikā.

Tālmācības vidusskolas “Rīgas
Komercskola”
2021.
gada
absolvents, Latvijas simtgades
stipendijas ieguvējs, Kultūras
ministrijas apbalvojuma saņēmējs Pēteris Paulicāns:

Pabeidzot Tālmācības vidusskolu
“Rīgas Komercskola”, esmu veiksmīgi iestājies Latvijas Universitātes
Starptautiskās
ekonomikas
un
komercdiplomātijas fakultātē. Zinu,
ka bez Tālmācības vidusskolas
“Rīgas Komercskola” skolas vadības
un pedagogu atbalsta daudzas
manas ieceres un mērķus nebūtu
iespējams īstenot.”
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Pēteris, pasaules čempiona titula ieguvējs,
piedaloties Pasaules izpildītājmākslas
čempionātā Losandželosā 2019.gadā
(The World Championship of Performing
Arts - WCOPA)

Pētera tēvs Ārijs Paulicāns:
“Kad Pēteris izvēlējās no parastās
skolas pāriet uz Tālmācības vidusskolu “Rīgas Komercskola”, bija bail
par to, vai viņš spēs mācīties attālināti, taču jau pirmās konsultācijas ar
pedagogiem, pirmie mēneši skolā
izkliedēja bažas. Pēteris atdzīvojās!
Tas noteikti bija pedagogu un,
protams, direktores Ilzes Beļinskas
nopelns, kura ir atradusi tik labus,
atsaucīgus pedagogus. Pēteris
atguva prieku mācīties, labprāt gribēja piedalīties konsultācijās, viņā
parādījās dzīves spars. Varu teikt tikai
pozitīvo – Tālmācības vidusskolā
“Rīgas Komercskola” ir labas mācību
pieejas, metodes un arī laba aura.
Tālmācība ļāva Pēterim nodarboties

ar mūziku, neesot ierobežotam vai
nejūtoties slikti par to, ka kavē
stundas un ar kaut ko netiek galā.
Varējām saplānot izbraukumus tā, lai
nebūtu jākavē konsultācijas. Tālmācības vidusskolā “Rīgas Komercskola”
Pēteris jutās brīvāk, līdz ar to bija arī
atdeve un labs gala rezultāts. Skola
viņam deva patstāvību un pašapziņu
un viņš sajuta – es varu! Pēteris mācījās bez pamudināšanas, jo viņam bija
motivācija. Nezinu, kā skola to
panāca, taču efekts bija liels.
Domāju, iespēja nodarboties ar to,
kas patīk un padodas – ar ģitāras
spēli, un gūtie panākumi viņu uzmundrināja mācībām. Pēteris varēja
paspēt visu – gan nodarboties ar
mūziku, gan iesaistīties biznesā, gan

nokārtot autovadītāja, gan mednieka
apliecību. Tālmācības vidusskola
“Rīgas Komercskola” motivēja viņu
iet uz izvirzītajiem mērķiem. Par to
saku skolai lielu paldies no mūsu
ģimenes.”

Skola Pēterim
deva patstāvību
un pašapziņu,
un viņš sajuta es varu!

Pēteris ar Inesi Galanti
pēc uzvaras konkursā
"Ineses Galantes talanti"
Pateicība simtgades
izcilniekam

Skola lepojas ar to, ka aktīvi iesaistās
projektu konkursos un gūst panākumus, piesaistot finansējumu izzinošiem ceļojumiem, kas krietni paplašina audzēkņu redzesloku un izpratni
par mijiedarbības procesiem vidē globālā, reģionālajā un nacionālajā
mērogā. “Nordplus projekta jauniešu programmas ietvaros esam
ieguvuši finansējumu projektam
“Jauniešu vides apziņas veicināšana
ilgtspējīgai attīstībai, ceļojot un izprotot cilvēku un dabas mijiedarbības
procesus Ziemeļeiropas reģionā.”
Mūsdienu pasaule piedzīvo agrāk
nepieredzētus globālus izaicinājumus. Kā ar tiem tikt galā? Kā savienot
ekonomiskās, ekoloģiskās, sociālās
iespējas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu
nākotni? To centīsimies noskaidrot,
īstenojot šo projektu, apzinoties
patiesās vērtības, mainot attieksmi,
izzinot pasauli un gūstot noderīgu
pieredzi.”
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Mācāmies kopā, Nordplus
atbalstītajā projektā izzinošajā ceļojumā Islandē
Izzinošais ceļojums mācību prakse Grieķijā
Izzinošā ekspedīcija
Namdaru darbnīcā

Prasmes, bez
kurām neiztikt
Svarīgas ir ne tikai vērtības, bet arī
prasmes, bez kurām 21. gadsimta
cilvēkam neiztikt. Ilze Beļinska
uzsver: “Mēs nezinām, kādas būs
nākotnē pieprasītākās profesijas,
taču zinām, kādas prasmes ir
jāapgūst. Tās ir problēmu risināšana,
jaunrade, sadarbība, pilsoniskā
līdzdalība, jēgpilna digitāla pratība,
pašvadīta mācīšanās, uzņēmējspēja.
Viena no, manuprāt, būtiskākajām ir
prasme domāt, balstoties reālos
faktos, kritiskā domāšana. Svarīgi ir
spēt pieņemt lēmumus atbilstoši
situācijai, prast analizēt un izdarīt
secinājumus, uzņemties atbildību par
saviem lēmumiem un līdzatbildību par
procesiem, kas skar, iespējams,
netieši, tomēr ikvienu no mums.
Piemēram, uzņemties līdzatbildību
par vides problēmām.
Caurviju prasmes, ko apgūstam
kompetenču izglītības saturā, nenoliedzami ir 21. gs. prasmes. Tās
integrēt mācību saturā nav viegls
uzdevums. Tālmācības vidusskolas
“Rīgas Komercskola” pedagogi to
dara ar spēļu, projektu, pētījumu un
ekspedīciju palīdzību. Audzēkņiem
šādi gūtā pieredze ir ļoti svarīga, tā
paplašina redzesloku, veidojas gan
attieksme, gan dziļāka izpratne un
attīstās spēja domāt.

Lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

apgūst, saistām ar reālo dzīvi, jo
mūsdienu jaunā paaudze ir racionāla,
tā nevēlas apgūt kaut ko abstraktu.”

Unikalitāte un
brīvība
Būtiska Tālmācības vidusskolas
“Rīgas Komercskola” priekšrocība ir
brīvība, ko sniedz šādi organizēts
mācību process. Ilze Beļinska
pamato: “Šī brīvība iedod izpratni par
laiku, par to, cik tas ir vērtīgs. Katra
paša ziņā – to tērēt vai piepildīt. Mēs,
pedagogi, darām visu, lai, saglabājot
ikviena unikalitāti, mūsu audzēkņu

skolas gadi būtu jaunu atklājumu,
noderīgu zināšanu un vērtīgas pieredzes piepildīti. Ticu, ka mēs visi no šīs
pieredzes daudz mācīsimies, paņemsim nākotnei noderīgāko, izmantosim, modernizēsim un pielāgosim
jaunajai dzīves realitātei. Rainis reiz
teica: pastāvēs, kas pārvērtīsies.”

Mūsdienās
vērtība ir nevis
tam, ko tu zini,
bet tam, ko vari
izdarīt ar to, ko
tu zini.

Mācēt zināšanas
likt lietā
Daudzus gadus Latvijas izglītības
sistēmā pastāvēja nopietna problēma
– audzēkņi mācījās, neizprotot,
kāpēc šīs zināšanas ir nepieciešamas. “Mūsdienās vērtība ir nevis
tam, ko tu zini, bet tam, ko vari izdarīt
ar to, ko tu zini. Ja ar šo domu
apgūstam un izmantojam zināšanas,
tas ir jēgpilni, jo ikviens saprot, kāpēc
šīs zināšanas ir nepieciešamas. Par
to daudz domājam un daudz pie tā
strādājam. Tieši tādēļ – lai jaunieši
izprastu un apzinātos – arī dodamies
izzinošajos ceļojumos, radoši un plaši
mācību procesā izmantojam mūsdienu tehnoloģijas, visu, ko jaunieši

Vēsturi iepazīstam, iejūtoties lomās - foto no skolas projekta
"Lavija pirms simts gadiem"
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