RA Goda absolvente Dzidra Dukšta: „Izvirziet augstus mērķus un
tos sasniedziet, pārvarot grūtības!”
2015. gada augustā RA Goda absolventa titulu saņēma
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta, kura ir
arī ķīmijas skolotāja.
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Augstskolas (RA) maģistra studiju programmu „Pedagoģija”.
Apgūt jaunas zināšanas viņa nolēmusi, jo, strādājot skolā,
sapratusi, ka „padomju pedagoģijas atziņas ir jāpārskata,
jāmācās, lai ietu kopsolī ar laiku”.
Runājot par RA studiju laiku, Dz. Dukšta stāsta, ka tas
bijis ļoti intensīvs, bagāts ar klātienes nodarbībām, apjomīgiem mājas darbiem.
Kursabiedri esot bijuši draudzīgi, atraktīvi un izpalīdzīgi. „Mēs bijām pirmie
maģistrantūras studiju programmas absolventi. Atmiņā ir palikuši eksāmeni, kuros
atbalstījām

viens

otru,

līdzpārdzīvojām

un

priecājāmies

par
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panākumiem,” atceras RA absolvente, piebilstot, ka iegūtās zināšanas bija ļoti
nozīmīgas, jo „katrs pasniedzējs lika pārskatīt iepriekš gūto informāciju, pieiet
pedagoģijai no cita skatupunkta, daudz ko mainīt domāšanā”.
„Direktora darbs ir interesants katru dienu. Īpaši patīk pasākumi, kuros skolēni
uzstājas, paši organizē, prezentē, gūst atzinību visos līmeņos, kaldina skolas godu.
Vienmēr smags ir mācību gada sākums un beigas, jo jāsakārto ļoti daudz
dokumentācijas. Vienmēr pārdzīvoju, ja neveicas, rodas domstarpības starp skolēniem
un skolotājiem,” atklāj Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore.
Atbildot uz jautājumu, kādām īpašībām jāpiemīt, lai vadītu izglītības iestādi,
Dz. Dukšta saka, ka katrs direktors šo darbu paveic, izmantojot savu pieeju. Tomēr
viņa uzsver, ka noteikti ir ļoti jāmīl skolēnus, jāturpina mācības, jāapgūst IT, jāprot
izvirzīt mērķus, jāredz inovācijas, tās jāievieš, jāsadarbojas, jāprot uzmundrināt, jābūt
prasīgam un saprotošam...
Uzzinot, ka viņai ir piešķirts RA Goda absolventa tituls, Dz. Dukšta bijusi ļoti
pārsteigta. „Nekad nebiju domājusi, ka kādreiz varētu tikt nominēta kādam goda
titulam. Nožēloju, ka nepiedalījos svinīgajā pasākumā, tad emocijas būtu vēl
spilgtākas,” viņa atzīst.

Absolvējot RA, saikne ar augstskolu nav zudusi. Stāsta Dz. Dukšta: „Ar
Rēzeknes Augstskolu sadarbojos nu jau 15 gadu garumā, jo tik daudz laika ir pagājis
kopš absolvēšanas. Kopīgi ar profesori Veltu Ļubkinu ir realizēti četri projekti – divas
skolotāju

vasaras

nometnes,

kompetenču

paaugstināšana,

ieviešot

jauno

pamatizglītības projektu, skolēnu izpētes projekts. Ir noslēgs sadarbības līgums, kura
ietvaros skolēni veic pētījumus laboratorijās. Braucam uz RA mācīties robotiku.
Savukārt augstskolas studenti mūsu skolā iziet praksi. Protams, piedalāmies arī citās
Rēzeknes Augstskolas organizētajās aktivitātēs – konkursos, Zinātnieku naktī,
pasākumos, izglītojošās nodarbībās, kursos.”
RA Goda absolvente Dz. Dukšta RA studentiem novēl izvirzīt augstus mērķus,
un tos sasniegt, pārvarot grūtības, kā arī būt uzticīgiem savai Latgalei.
Inga Kaļva,
RA Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste

