Exupery Starptautiskā Skola
Dienas skola un skola-pansions zēniem un meitenēm
vecumā no 2.5 līdz 19 gadiem

Skolas dibinātājas vīzija
Tāpat kā izcilais humānists Antuāns de Sent-Ekziperī, es ticu, ka “vienīgi bērni paši
zina, ko viņi meklē”. Pieaugušo uzdevums ir palīdzēt viņiem atrast meklēto.
Antuāna de Sent-Ekziperī “Mazais princis” ir viena no manas dzīves mīļākajām un
nozīmīgākajām grāmatām, tieši tādēļ skolas nosaukums – Exupery, atnāca pie
manis pats no sevis.

Elena Buyanova
EIS dibinātāja

Exupery Starptautiskā Skola nodrošina vislabāko Jūsu bērna

sagatavošanu dzīvei un darbam pasaules sabiedrībā.

Dmitrijs Vinogradovs
EIS direktors

Exupery Starptautiskā Skola ir jauna skola,
kas atbalsta inovācijas un svaigas idejas.
Mūsu skolēni ir personības ar aizraujošu
nākotni, un mēs viņus mudinām domāt
patstāvīgi un attīstīt neatkarības garu, kas
ļaus viņiem atplaukt strauji mainīgajā
pasaulē.
Lai gan jauniešu izglītošana ir liela atbildība,
pret kuru mēs izturamies ļoti nopietni, mūsu
skola ir arī laimes, jautrības un atklājumu
vieta – vieta, kur aug atvērti, pārliecināti un
daudzpusīgi attīstīti jaunie cilvēki.

Bennjamyn Ramon
Smith
Administratīvais direktors

Mūsu kopiena sniedz vidi, kas iedvesmo
mūsu skolēnus un sagatavo viņus rītdienas
izaicinājumiem. Filozofija, pēc kuras
veidojam mācību stundas, palīdz jaunajiem
cilvēkiem attīstīties sfērās, kas tieši viņiem ir
aktuālas un interesantas.
Zināšanas, ko skolēni iegūst, atrodoties starp
citiem kopienas locekļiem, ir nenovērtējamas,
jo tās attīsta katra skolēna individualitāti.
Mēs veicinām kritisko domāšanu, patiesu
mīlestību pret mācīšanos un fundamentālu
ticību katra indivīda vērtībai.
Šie ir atslēgas elementi, lai attīstītu spēcīgas
personības, kas turpmāk gūs panākumus
mainīgajā pasaules sabiedrībā.

Mūsu vīzija
ir lieliskas priekšrocības attiecībā pret daudzām citām skolām
– EISEISsniedz
iespējas, kādas ir pieejamas tikai daudz lielākām skolām
uzturot mazu skolas kopienu un tādējādi attīstot individuālu un
īpašu pieeju katram skolēnam.



Brīdī, kad skolēni pievienojas EIS kopienai, viņi uzsāk savu nākamo ceļojumu. Mūsu integrētā mācību
programma izkopj bērnu unikālās intereses un viņu stiprās puses, un ved viņus pretī akadēmiskajiem
panākumiem skolā un ārpus tās. Vissvarīgākais ir tas, ka EIS veicina pašapziņu un ambīcijas izvēlēties
skolu, kur viņi uzdrošināsies būt līderi, uzplauks un būs viņi paši.
Mēs esam skola, kas lepojas ar to, ka sagatavojam bērnus globālās sabiedrības prasībām. Mūsu
mācību pieejā liela uzmanība tiek veltīta bērnam kopumā un viņa sagatavošanai dzīvei. Uzsvars
tiek likts gan uz akadēmiskajiem izaicinājumiem, zinātkāri un aizraušanos ar mācīšanos, gan arī uz
savstarpējām attiecībām un pašapziņu.
Mūsu darba pamatā ir izcila ikdienas aprūpe un individuāla pieeja atrodoties daudzveidīgā kopienā.
Savus skolēnus gatavojam mūsdienīgai pasaulei - gādājot par viņu pašapziņu, personīgo atbildību un
izturību, lai viņi varētu pilnvērtīgi dzīvot un arī pozitīvi ietekmēt citu dzīves.
EIS rūpīgi strādā ar katru no skolēniem, lai izprastu viņa individualitāti. Neatkarīgi no tā, vai skolēns ir
akadēmiski apdāvināts, izcils sportists vai šaha čempions, vai arī viņam ir nelielas grūtības mācībās,
vai fiziska invaliditāte, jebkurā gadījumā – skolēniem tiek piedāvāti izaicinājumi, lai nodrošinātu, ka
katrs no viņiem iziet ārpus savas komforta zonas un tiecas pārspēt savu potenciālu.

Es nāku no ļoti mazas pilsētas,

kur bija grūti būt atšķirīgam un tikt

pieņemtam tādam, kāds esi.
Atnāciet šurp, un savu piederību Jūs
sajutīsiet jau ienākot skolas telpās.



.

Vidusskolas skolēna vecāks

Exupery skolas īpašības

Mūsu skolas misija ir atbalstīt augošos bērnus
viņu kognitīvo un cilvēcisko spēju attīstībā.
Mēs iedvesmojam mūsu skolēnus būt radošiem,
uzstājīgiem un atbildīgiem, lai gūtu panākumus
un būtu laimīgiem mūsdienu pasaulē.

Mūsu vērtības:

Zinātkāre: tieksme pēc jaunām zināšanām, kas saistītas ar
pasauli un sevi pašu, caur kultūru vai augstiem akadēmiskajiem
sasniegumiem un ar starptautisku domāšanas veidu.
Atvērtība: kognitīvo, radošo un starppersonu spēju un
talantu attīstība.

Atbildība: spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, būt atbildīgiem
un justies brīvi, lai uzcītīgi mācītos.
Vēlme uzlabot pasauli: patiesa vēlme padarīt pasauli labāku un
palīdzēt risināt problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu
sabiedrība.

Komandas mijiedarbība: sniegt drošu vidi, kur katra viedoklis
ir vērtīgs un veicina sadarbību mācībās.

Pirmsskola

Sākumskola

2,5 – 5 gadi

Mūsu pirmsskola ir sākums Jūsu bērna brīnišķīgajām gaitām
EIS. Uz spēlēm balstītās apmācības ļauj bērniem attīstīt
patstāvīgas prasmes.



5 – 10 gadi

Lai atbalstītu Jūsu bērnu mācībās, nodrošinām lieliskus apstākļus,
izcilu vidi, uzticamu un gādīgu personālu.

Vadība, atbalsts, individuāla pieeja un draudzīgie darbinieku
smaidi – Exupery ir patiesi izcila vieta.



Pirmsskolas audzēkņa vecāks

PAMATSKOLA UN VIDUSSKOLA

skola-pansions

11 – 19 gadi

Mūsu dinamiskā un izaicinājumu pilnā mācību programma sniedz
unikālu pieeju mācībām, apvienojot izcilas nodarbības klasē un
bagātinošas aktivitāšu programmas, kā arī braucienus, kas dod
iespēju padziļinātāk apgūt mācību programmu.

14 – 19 gadi

Mūsu lieliski aprīkotais skolas-pansiona komplekss palīdz radīt māju
sajūtu jebkuram. Īpaši atlasīti pasniedzēji un citi skolas-pansiona
darbinieki nodrošina izcilu ikdienas aprūpi un akadēmisko atbalstu.

Exupery Starptautiskā skola ir lieliska vieta, kur Jūsu bērns iegūs vislabāko
izglītību
un iemācīsies kļūt par cieņpilnu, labestīgu, radošu un piedzīvojumiem
atvērtu personību.

Pamatskolas skolēna vecāks

Pirmsskola

2,5 – 5 gadi

Mūsu jaunākie audzēkņi veido spēcīgus pamatus sociālajai,
emocionālajai, fiziskajai un intelektuālajai izaugsmei. Mīlestība pret
mācīšanos mūža garumā tiek izkopta pateicoties teicamai un
attīstības līmenim piemērotai mācību programmai, kas balstās uz
International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP).
Rotaļas, atklājumi, izziņa un individuālas attiecības starp skolēnu un
skolotāju ir mūsu pirmsskolas priekšnoteikums. Šajā vecuma posmā
pats svarīgākais gan bērnam, gan viņa vecākiem ir gādīga un rūpīga
apkārtējā vide, kas palīdz bērnam uz skolu nākt ar lielu prieku.

Spēles pirmsskolā
EIS pirmsskolas mācību programmas pamatā ir uz spēlēm balstīta
apmācība. Rotaļas ir svarīgas bērnu sociālajai, emocionālajai,
fiziskajai un garīgajai labsajūtai. Jau kopš dzimšanas bērni mācās
caur rotaļīgo saskarsmi ar cilvēkiem un vidi. Rotaļas ir bērna veselīgas
attīstības neatņemama sastāvdaļa, kas izkopj fundamentālas
zināšanas un prasmes. Šo prasmju attīstīšana palīdz visu vecumu
bērniem vēlāk kļūt par skolēniem, kas prot uzdot izzinošus
jautājumus, uzstādīt efektīvus mērķus un tiekties pēc iecerētā,
ar apņēmību to sasniegt.

Mūsu skola ir vieta, kur audzēkņi nāk uzdot
jautājumus,
lai iemācītos. Nākotnei noderīga
izglītība saistās ar mūžizglītību un spēju
orientēties globālajā sabiedrībā, piemērojot
zināšanas, prasmes un raksturu. Šis izglītības
veids atšķiras no tā, kur mācīšanās ir
informācijas uzņemšanas sinonīms.



Marcelle van Leenen
Pirmsskolas un sākumskolas direktore

SĀKUMSKOLA

5 – 10 gadi

Mūsu sākumskola piedāvā katram bērnam
nopietnu un inovatīvu mācību pieredzi, kas
ir saistīta ar mūsu mainīgās pasaules
izaicinājumiem. Liekam lielu uzsvaru uz to,
lai bērns kļūtu par patstāvīgu, izturības pilnu
cilvēku, kas mācās mūža garumā.
Uz izzināšanu balstīta mācību programma
ir galvenā pieeja sākumskolā, lai audzēkņi
attīstītu motivāciju un spēju paši virzīt savu
mācību procesu. Tādā veidā nodrošinam
intelektuālu pamatu panākumiem visā
skolēna karjeras laikā. Šāda mācību pieeja ir
ceļš nākotnē - uz Universitāti un darba tirgu.

No pirmsskolas līdz sākumskolas sestajam
gadam (P6) skolēni mācās pēc Primary
Years Programme (PYP), kas ir oficiālais
mācību satura ietvars un pasniegšanas
metodoloģija International Baccalaureate
(IB). Tā ir starptautiska izglītības programma,
kas ir izstrādāta, lai veicinātu kopējo bērna
attīstību, mācot un mācoties vairākus
akadēmiskos priekšmetus vienkopus.
Programmas pamatā ir mācīšanās caur
aktīvo izziņu un mērķis ir attīstīt globāli
domājošus skolēnus.

EIS ir ļoti īpaša skola – skolotāji ir lieliski un
katrs
skolā jūtas gaidīts. Skolotāji ir labestīgi,
saprotoši un ļoti godīgi. Viņi labi pazīst
skolēnus un organizē nodarbības tā, lai tās
būtu interesantas skolēniem. jj



Sākumskolas vecāks

Pamatskola

11 – 15 gadi

Pamatskolā mēs piedāvājam ambiciozu un izaicinošu mācību
programmu, kas ir pielāgota mūsu videi, atbilst augstākajiem
akadēmiskajiem un zinātnes standartiem, tajā pašā laikā izkopjot
audzēkņos dzīvē nepieciešamās raksturīpašības: līderību,
līdzdarbību, spēju uzņemties riskus un atbildību, būt radošiem un
pārliecinātiem.
Skolēni attīsta intelektuālo ziņkāri, mācās patstāvīgi kritiski domāt un
iztaujāt citus. Mēs atbalstam skolēnus kā indivīdus, nodrošinot
visaptverošu akadēmisko atbalstu un ikdienišķo aprūpi. Mūsu
skolotāji iedvesmo skolēnus mācīties visa mūža garumā. Sagaidām
no skolēniem panākumus vietējos un starptautiskos konkursos un
eksāmenos.
Mūsu pēcstundu nodarbības ir vecāko klašu skolēnu dzīves
neatņemama sastāvdaļa, kas nodrošina līdzsvaru un plašu pieredzes
bāzi, veidojot neordinārus cilvēkus, audzinot talantus un ļaujot
skolēniem sasniegt izcilību.

bieži uzskata par visvarenāko
 Izglītību
ieroci, kas spēj mainīt pasauli, un par
vislielāko dāvanu, ko vecāki var pasniegt
saviem bērniem. Mūsu starptautiskā
mācību programma apvieno akadēmiskos
standartus un pakalpojumus ar inovatīvām
pieejām un izcili aprīkotām telpām.
Starptautiskā izglītība balstās uz
profesionālām 21. gs. iemaņām
– sadarbību, komunikāciju, radošumu un
kritisko domāšanu, ko izmantojam,
lai izaudzinātu aktīvus globālos pilsoņus.
Mēs zinām, ka ikviens skolēns ir unikāls,
tādēļ mūsu mācību programmas ļauj
audzēkņiem izvēlēties ceļu, kas ir vislabāk
piemērots tieši viņiem, un tas palīdz
pieņemt dzīvē pareizos lēmumus. jjj



Nigel Schofield
Vidusskolas un pamatskolas direktors

Vidusskola

16 – 19 gadi

Mūsu vidusskolas programma nodrošina
eksaminācijas mācību saturu, apvienojot
A Līmeņa (A Levels) un IB Diploma
Programme izstrādātās programmas. Mēs
piedāvājam ambiciozu un izaicinošu mācību
programmu, kas ir piemērota mūsdienu
pasaulei, atbilst augstākajiem pētniecības
standartiem, un izkopj skolēnos dzīvē
nepieciešamās
rakstura
īpašības.
Programma ir veidota tā, lai skolēni apgūtu
dziļu kritisko domāšanu, līdzdarbību,
radošumu un komunikācijas prasmes. Mūsu
moderni aprīkotajās klasēs skolēniem ir
visas iespējas eksperimentēt, izzināt, pētīt
un mācīties.

* EIS ir Starptautiskā Bakalaurāta (IB) diplomu programmas
skola kandidātstatusā, un gatavojamies saņemt autorizāciju
kā IB Pasaules skola (IB World School).
Tikai skolas, kuras ir apstiprinājušas Starptautiskā
bakalaurāta kvalifikāciju, var piedāvāt jebkuru no četrām
akadēmiskajām programmām: Sākumskolas programma
(PYP), Pamatskolas programma (MYP), Diploma programma
vai IB karjeras sertifikāts (IBCC). Kandidāta statuss negarantē
autorizācijas piešķiršanu. Lai iegūtu papildinformāciju par IB
un tā programmām, apmeklējiet vietni www.ibo.org

Mūsu kopiena nodrošina labvēlīgu vidi,
kas mudina un iedvesmo
skolēnus
mācīties. Piedāvājam arī skolas-pansiona
pakalpojumus, kā arī citas priekšrocības.
Cieši sadarbojamies ar skolēniem, lai
izprastu, attīstītu un atbalstītu katru, ļaujot
viņiem atplaukt kā indivīdiem. Tiek
sagaidīts, ka visi vecāko klašu skolēni
uzņemsies vadošas funkcijas kopienas
ietvaros.

skola-pansions

14 – 19 gadi

Exupery Starptautiskās skolas-pansiona
audzēkņi varēs izbaudīt mūsdienīgas telpas,
tuvas un draudzīgas attiecības apvienojumā
ar augstiem ikdienas aprūpes standartiem.
Skolas-pansiona audzēkņiem būs pieeja
pilnvērtīgai pēcstundu un nedēļas nogales
aktivitāšu programmai, braucieniem un
iespējām bagātināt savas zināšanas.

Augstas klases personāls skolā-pansionā
pārliecināsies,
ka
audzēkņiem
ir
nepieciešamais atbalsts un aprūpe gan
darba dienās, gan arī nedēļas nogalēs.
Skolas-pansiona telpas ir izvietotas trīs
stāvos, ar istabām, kas paredzētas 2 - 3
audzēkņiem. Mūsu moderni aprīkotās
istabiņas, plašās koplietošanas telpas un
virtuves sniedz skolēniem papildus ērtības
un “māju” sajūtu.

Piedāvājām vairākas skolas-pansiona

programmas - pilna pansija, nedēļas nogales
pansiju vai arī nedēļas vidus pansija.
4 naktis skolā un 3 mājās, nodrošina Jums un
Jūsu bērnam aizņemtu darba nedēļu ar
kvalitatīvu ģimenes laiku nedēļas nogalē.



Bennjamyn Ramon Smith
Administratīvais direktors

+371 266 22 333
Info@exupery.lv
Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes novads,
LV-2107, Latvija
Exupery.lv
Informācija brošūrā var mainīties.
Aktuālāko informāciju varat iegūt sazinoties ar skolu.

