RA Goda absolvents Osvalds Batņa: „Labus rezultātus sasniedz tie, kuriem ir vēlēšanās
pilnveidot savas prasmes”
Osvalds Batņa strādā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā. Rēzeknes
Augstskolā (RA) viņš ir absolvējis darbmācības un ekonomikas pamatu
skolotāja ar papildspecialitāti „Datorgrafika” studiju programmu. 2015.
gadā O. Batņa saņēma RA Goda absolventa titulu.
Tā kā vidusskolā tika iegūta vidējā izglītība kopā ar
mēbeļgaldnieka specialitāti un RA tikko bija atvērusies jauna
programma, kur mācīja jaunos darbmācības skolotājus, tad nu Osvalda
izvēle bija studēt tieši šajā RA programmā.
Osvalds atzīst, ka iegūtās zināšanas, studējot darbmācību,
strādājot jau kā skolotājam, ļoti noder. „Darbā noder viss. Nevaru teikt,
ka kaut kas bija lieks. Ļoti patika praktiskie darbi, ko mums mācīja
Einārs Deksnis; bezgala pateicīgs esmu vācu valodas skolotājai Maijai
Somai, kura bija ļoti sirsnīga un spēja motivēt mācīties valodu;
joprojām atmiņā ir aizraujošās Ritas Orskas lekcijas, uz kurām vienmēr
nācu ar prieku; ļoti noderēja un joprojām palīdz Datorgrafikas kursā iegūtās zināšanas un prasmes pie Ivara
Meirāna, bet paldies gribētu teikt visiem saviem lektoriem, kuri mani ir mācījuši,” saka RA absolvents.
Skolotājs ar smaidu atceras studiju gadus un ar prieku dalās atmiņās: „Viens no spilgtākajiem momentiem,
kas uzreiz nāk prātā, ir tas, ka mēs bijām viens no pirmajiem darbmāču kursiem. Einārs Deksnis ieveda mūs
pagraba telpās, kas bija pilnas ar dažādiem materiāliem (mucas, papīri, kastes utt.) un pateica, ka šeit būs mūsējās
darbnīcas. Tad bija jautri, bet pašu spēkiem tās darbnīcas tika izremontētas, un bija prieks strādāt. Vēl palika
atmiņā militārā mācība, jo tad paralēli mācībām augstskolā piektdienās un sestdienās varēja apgūt militāro mācību
un, nokārtojot eksāmenus, iegūt militāro pakāpi un izglītību. Tas bija neizmirstami.”
Pašlaik absolventa pamatdarbs ir mājturības un tehnoloģiju un tehniskās grafikas skolotājs. „Interesantākie
mirkļi ir satikt savus skolēnus, kuri absolvējuši jau skolu, un saņemt pozitīvas atsauksmes par mācīto, ka tās
zināšanas un prasmes noder dzīvē. Sarežģītākais ir motivēt bērnus mācīties.”
Osvalds atzīst, ka savs darbs ir jāmīl, jāredz perspektīvas, jābūt optimistam, jābūt vēlmei vienmēr kaut ko
uzlabot savā darbā un jāgrib pašam nemitīgi izglītoties, lai ietu laikam līdzi.
Skolotājs atklāj, kā viņam izdodas iedvesmot savus skolēnus piedalīties olimpiādēs un dažādos konkursos:
„Joprojām ir daudz skolēnu, kuri īpaši nav jāmudina kaut ko darīt. Labus rezultātus sasniedz tikai tie, kam ir
pašiem vēlēšanās pilnveidot savas prasmes, nav zaudējuši interesi par rokdarbiem. Skolotāja loma ir tikai palīdzēt.
Galvenais, lai pašiem jauniešiem būtu vēlēšanās.”

Osvalds atzīst, ka saņemt RA Goda absolventa titulu bija nedaudz negaidīti, bet patīkami. Viņš uzskata, ka
skolotājam pašam nemitīgi ir jāattīstās, jāmācās un galvenais – nav jāslēpj savas zināšanas zem spilvena, bet
jādalās ar tām, jo „labs skolotājs ir ne tas, kuram ir daudz materiālu savākts, bet tas, kas spēj ar tiem dalīties. Bet,
lai spētu dalīties ar citiem kolēģiem, tad pašam ir jāseko jaunākajām tendencēm, tehnoloģijām”. „Protams, prieks,
ka darbu pamana un novērtē gan pilsētā, gan valstī, gan paši skolēni,” saka RA absolvents.
Topošajiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem Osvalds novēl: „Pēc iespējas vairāk smeliet
zināšanas, ko piedāvā lektori; esiet enerģiski, optimistiski, kreatīvi, radoši un neaizmirstiet, ka apgūstat zināšanas
priekš sevis, bet ne priekš sekmīgā vērtējuma atestātā.”
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