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Jauno mācību programmu projektus 
pedagogiem sola gada beigās

Turpinājums 3. lpp. 

25.  septembrī publiskai ap-
spriešanai tika nodots Valsts izglī-
tības satura centra (VISC) īstenotā 
projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” gandrīz 300 ekspertu 
kopdarbā izstrādātais jaunā mā-
cību satura un pieejas apraksts 
„Izglītība mūsdienīgai lietpratī-
bai”, kas ir lasāms vietnē https://
domaundari.lv/cepure/Jauna_sa
tura_ietvars.pdf.

Sabiedriskā apspriešana no-
tiks līdz 2018. gada 1.  februārim, 
priekšlikumus iesniedzot tiešsaistē 
vietnē www.skola2030.lv, kuras sa-
daļā „Sabiedriskā apspriešana” ir 
tēma „Iesniegt priekšlikumu” un 
iesniegtie priekšlikumi, komentāri 
un jautājumi ir publiski izlasāmi. 
Savukārt pedagogu profesionāla-
jām organizācijām, izglītības pār-
valdēm oficiālie priekšlikumi ir 
jāsūta uz e-pastu visc@visc.gov.lv.

Projekta eksperti izvērtēs 
sabiedriskās apspriešanas laikā 

iesniegtos priekšlikumus un iz-
strādās Ministru kabineta  (MK) 
noteikumu projektus par pirms-
skolas izglītības vadlīnijām, pa-
matizglītības standartu un vispā-
rējās vidējās izglītības standartu 
un iesniegs tos izskatīšanai valdī-
bā. VISC vadītājs Guntars Catlaks 
pauda cerību, ka šie trīs norma-
tīvie akti valdībā tiks apstiprināti 
jau līdz šā mācību gada beigām, 
lai nākamā gada 1. septembrī va-
rētu sākt to pakāpenisku ieviešanu 
pirmskolā un 1. klasē.

Jaunajā mācību satura un pie-
ejas aprakstā ir norādīts, ka, tāpat 
kā līdz šim, ar MK noteikumiem 
tiks reglamentēts, kādas prasmes, 
zināšanas un attieksmes ir jābūt 
apguvušiem bērniem un jaunie-
šiem, beidzot pirmskolu, 3., 6., 
9. un 12. klasi, taču veids, kādā šo 
rezultātu sasniegt, ir katras skolas 
un skolotāja rokās. Tas nozīmē, ka 
katra skola un pirmskola atbilstīgi 
saturā aprakstītajiem mūsdienīgas 
lietpratības izglītības mērķiem, 
savu bērnu un jauniešu vajadzī-

bām un vietējai situācijai patstā-
vīgi plāno, kā tieši sasniegt skolē-
niem izvirzītos mērķus.

Mācību satura ieviešanas va-
dītāja Zane Oliņa informēja, ka ar 
mācību priekšmetu programmu 
projektiem pilotskolu komandas 
tiks iepazīstinātas jau oktobrī, bet 
novembrī un decembrī ar tām 
plānots iepazīstināt arī izglītības 
jomu metodisko apvienību vadī-
tājus.

  DAIGA KĻANSKAIK

FOTO: Andris Bērziņš
25. septembrī publiskai apspriešanai izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (pirmais no kreisās) nodeva VISC īstenotā projekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā”  gandrīz  300  ekspertu kopdarbā  izstrādāto  jaunā mācību  satura un pieejas  aprakstu  „Izglītība mūsdienīgai  lietpratībai”. VISC vadītājs Guntars Catlaks, 
mācību satura izstrādes vadītāja Dace Namsone, kas darbu projektā jau ir beigusi, mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un projekta vadītāja Velga Kakse 
iepazīstināja ar plānotajām izmaiņām vispārējās izglītības saturā.

Skolotāj, lai Tava dvēsele ir gaiša, 
plaukstoša un radoša, tad Tu palīdzēsi attīstīties 

un plaukt arī bērna dvēselei!

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!
Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija
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Svētdien Latvijā svinēsim skolotāju profesionālos 
svētkus. Skolotāja profesijai sabiedrības acīs patlaban 
nav īpaši augsts reitings, tomēr pēdējās nedēļas lai-
kā, apmeklējot dažādas konferences, esmu dzirdējusi 
daudz atzinīgu vārdu par Latvijas skolotājiem.

Vakar Latvijas Bankas organizētās konferences vi-
deosižetā vasaras skolas un semināra „Alfa”, kurā pie-
dalās skolēni, kas ir guvuši ievērojamus panākumus 
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, dalīb-
nieki atzina, ka Latvijas skolotāji, strādājot no sirds un 
nerēķinoties ar savu laiku, palīdz skolēniem apgūt to, 
ko ir grūtāk izprast, tādēļ arī ir iespējams gūt labus pa-
nākumus.

Konferencē par rakstura veidošanas izglītību „Nor-
dea” Baltijas valstu digitālās bankas nodaļas vadītājs Jā-
nis Paksis atzina, ka viņš ļoti augstu vērtē sava 12 gadus 
vecā dēla skolotājus, kuri zēnu iesaista dažādās aktivi-
tātēs, kas veicina prasmi uzņemties atbildību, praktiski 
rīkoties un kas viņam palīdz kļūt patstāvīgākam.

Arī publiskajā sarunā „Kādi rādītāji liecina, cik sek-
mīga ir skola?”, kas notika Ziemeļvalstu Ministru pa-
domes birojā Latvijā, runas no centralizēto eksāmenu 
un reitingu rādītājiem pārgāja uz to, ka daudz svarīgāka 
par vērtējumu ir skolotāja, skolas vadības, skolasbiedru 
cilvēcība, viņu prasme pamanīt, ka bērnam kādu rītu 
sāp sirsniņa par vecāku strīdu mājās, kāds cīnās ar izsal-
kumu, kādu neviens nesamīļo. Pēc sarunas kāda mam-
ma solījās sava bērna skolotājai aizsūtīt pateicību par 
to, ko viņa dara bērna labā. Diemžēl šajā IT pār blīvētajā 
laikā pat apkārtējie cilvēki tik ļoti esam atsvešinājušies 
viens no otra, ka nepamanām kolēģa notraukto asaru 
vai bērna bēdīgo skatienu.

Patlaban vecāki pauž bažas par to, ka viņu lūgumu 
nesūtīt sešgadniekus skolā ierēdņi negrib sadzirdēt. Ve-
cāki ir norūpējušies par savu bērnu nākotni, jo psiholo-
gi un fizioterapeiti norāda uz iespējamajiem turpmākās 
bērnu attīstības riskiem, kas var atstāt negatīvu ietekmi 
arī uz valsts attīstību, palielinot izdevumus veselības 
aprūpei, samazinot strādājošo skaitu.

Var tikai apbrīnot to Izglītības un zinātnes minis-
trijas ierēdņu loģiku, kuri 15.  septembra konferencē 
izplatīja preses paziņojumu „Izglītības kvalitāte, mūs-
dienīga skolas vide un daudzpusīgas iespējas palielina 
skolēnu skaitu”. Tā īsti nav saprotams, vai tie cilvēki 
nesaprot, ko runā, vai apzināti maldina paši sevi un ci-
tus ar aplamiem apgalvojumiem. Skolēnu skaits ir tāds, 
kāds ir konkrētajā gadā piedzimušo bērnu skaits, no kā 
vēl ir jāatskaita dažādos negadījumos bojā gājušie un uz 
ārzemēm izceļojušie. Skolēnu skaits varētu palielināties 
vien tad, ja Latvijā atgrieztos tās ģimenes ar bērniem, 
kas, vīlušās savas valsts pārvaldē, īsāku vai ilgāku laiku 
dzīvo svešumā. Pagaidām masveida atgriešanās mājās 
netiek novērota, bet turpinās darbspējas vecuma cilvē-
ku izceļošana.

Izbaudiet atvasaras sauli, priecājieties par rudens 
krāsu karuseli un baudiet savu kolēģu, skolēnu un 
viņu vecāku cieņu un mīlestību!
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JAUNĀKAJĀ ŽURNĀLĀ 
„VECĀKIEM” LASIET:

	Mūsdienu tētis sniedz 
vairāk emocionālā  
atbalsta saviem bērniem

	Bērns grib mani 
nokaitināt!

	Skolēni skatās 
pornogrāfiskus materiālus: 
kā rīkoties pieaugušajiem?

Britu padome un VISC paraksta sadarbības memorandu

Ielikts pamatakmens LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājai

Baltijas jūras koru konkursā uzvar „New Dublin Voices”

 Britu padomes Latvijā vadītāja Zane Matesoviča un Valsts 
izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks 14.  sep-
tembrī parakstīja sadarbības memorandu. Tajā ir paredzēta sa-
darbība nacionāla mēroga izglītības kvalitātes un mācību satura 
izstrādes un ieviešanas kvalitātes veicināšanā.

„Sadarbojoties ar VISC, ir redzama patiesa vēlme un apņemša-
nās mainīt un stiprināt angļu valodas olimpiāžu tradīciju, padarot 
tās pilnvērtīgākas, kā arī interesantākas skolēniem. Britu padome 
ar vislielāko prieku sniedz atbalstu olimpiāžu attīstīšanai Latvijas 
skolās, un nav šaubu, ka pavisam drīz skolēniem būs iespēja pie-
veikt jaunus izaicinājumus šajā jomā,” solīja Z. Matesoviča.

 27. septembrī Torņakalnā tika ielikts pamatakmens Latvi-
jas Universitātes (LU) Zinātņu mājai, kas būs otrā no plānotajām 
trijām studiju pētniecības ēkām jaunajā LU Akadēmiskajā centrā.

Zinātņu mājā atradīsies Medicīnas fakultāte un Fizikas un ma-
temātikas fakultāte, kā arī seši institūti: Fizikas institūts, Ģeodē-
zijas un ģeoinformātikas institūts, Kardioloģijas un reģeneratīvās 
medicīnas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ma-
teriālu mehānikas institūts un Astronomijas institūts.

Ēkas septiņos stāvos atradīsies 78 laboratorijas, 23 auditorijas 
un semināru telpas.

Celtniecības darbus ir plānots pabeigt jau nākamā gada beigās, 
savukārt visa kompleksa izbūvi – līdz 2020. gadam.

 Jūrmalā notikušajā 2.  starptautiskā Baltijas jūras koru 
konkursā Grand Prix ieguva jauktais koris „New Dublin Voices” 
no Īrijas. 2. vietu un 2000 eiro naudas balvu ieguva Koperas Mū-
zikas skolas meiteņu koris (Slovēnija, diriģente  – Maja Cilenše-
ka). 3. vietu un 1000 eiro naudas balvu – Hārlandas kamerkoris 
(Zviedrija, diriģents – Dāvids Molins).

Par konkursa labāko diriģenti tika atzīta Emīla Dārziņa jauktā 
kora diriģente Nora Vītiņa, bet par labāko obligātā skaņdarba – 
Ērika Ešenvalda opusa „Lux Aeterna” – interpretu – Koperas Mū-
zikas skolas meiteņu koris.

Konkursā piedalījās 12 kori no 8 valstīm, t. sk. trīs Latvijas ko-
lektīvi.
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Turpinājums no 1. lpp. 

AVOTS: https://www.skola2030.lv/apspriesana

Būs jāapgūst septiņas 
dzīvei nozīmīgas jomas

Mācību saturu tiek plānots 
organizēt septiņās cilvēka dzīves-
darbībai nozīmīgās jomās: valodu, 
sociālajā un pilsoniskajā, kultūras 
izpratnes un pašizpausmes māk-
slā, dabaszinātņu, matemātikas, 
tehnoloģiju, veselības un fiziskās 
aktivitātes. Katrā no tām ir izvir-
zīti būtiskākie pamatjēdzieni jeb 
lielās idejas, kas skolēnam ir jāap-
gūst, lai viņam veidotos vienota 
izpratne par apkārtējo pasauli un 
sevi tajā. Mācību jomās skolēni 
apgūs mācību priekšmetus, kā arī 
starppriekšmetu moduļus: vese-
lību, drošību, kultūras izpratni, 
tekst pratību un citus.

Saglabājot fundamentālās zi-
nāšanas un pamatprasmes daudz-
veidīgās cilvēka darbības jomās, 
saturs tiek papildināts ar caurviju 
prasmēm un vērtībās balstītiem 
ieradumiem, lai skolēns iemācī-
tos mācīties visa mūža garumā, 
ikdienā rīkotos saskaņā ar savām 
vērtībām.

1. klasē ar sešiem gadiem
Lai gan sabiedrībā ir negatīva 

attieksme pret sešus gadus vecu 
bērnu sūtīšanu 1.  klasē, jaunajā 
saturā ir paredzēts, ka pirmsko-
la ir bērniem 1,5–6 gadu vecumā 
un tā ir sadalīta trijās pakāpēs: 
1,5–3 gadi, 3–5 gadi un 5–6 gadi. 
Galvenā mācību organizācijas 
forma ir bērna rotaļdarbība visas 
dienas garumā saskaņā ar bērna 
vajadzībām, interesēm un izglītī-
bas iestādes iekšējo kārtību. Ir plā-
nots, ka bērniem būs triju veidu 
nodarbības: brīva rotaļnodarbība, 
rotaļnodarbība un organizēta ro-
taļnodarbība.

Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) šovasar valsts sekretā-
ru sanāksmē pieteica grozījumus 
Vispārējās izglītības likumā, pa-
redzot, ka 1.  klasē skolēni varētu 
doties jau sešu gadu vecumā. Tiek 
plānots, ka 1.  klasē apgūstamo 
mācību programmu īstenos tās iz-
glītības iestādes, kuras attiecīgajā 
situācijā būs spējīgas nodrošināt 
sešgadīgiem bērniem nepiecieša-

mo mācību vidi un šim darbam 
sagatavotus pedagogus.

Neoficiālā informācija liecina, 
ka oktobra sākumā tiek plānota 
normatīvā akta saskaņošana IZM, 
lai to varētu virzīt izskatīšanai 
valdībā. Ja valdība likumprojektu 
akceptēs, tas nonāks Saeimas dar-
ba kārtībā. Paralēli tam platformā 
„ManaBalss.lv” patlaban tiek vākti 
paraksti par pašreizējā skolas gaitu 
uzsākšanas vecuma saglabāšanu. 
Mācību satura izstrādes vadītāja 
pirmskolai Agrita Miesniece uz-
svēra, ka tiks izstrādātas vadlīnijas 
ar vēlamajām prasībām videi, kurā 
1. klases skolēns mācīsies atbilstīgi 
jaunajam saturam.

Vidusskolas saturs: 
individualizēts 
un vairākos līmeņos

Pamatizglītības pakāpē mā-
cību satura apguve tiek plānota 

vienoti visiem skolēniem. Veicot 
agrāko vispārējās vidējās izglītības 
modeļu analīzi un pētot labāko 
pasaules izglītības sistēmu pie-
redzi, satura dokumentos izvēr-
tēšanai tiek piedāvāti pilnveidoti 
vispārējās vidējas izglītības plā-
nošanas principi, paredzot mā-
cību priekšmetu līmeņošanu un 
iespēju individualizēt mācību sa-
turu skolēnam atbilstīgi interesēm 
un nākotnes mērķiem, vispirms 
vēlreiz padziļinot un vispārinot 
pamatus (10./11. klase), tad mā-
coties dziļāk, šaurākā jomu lokā 
(11./12. klase). Tādēļ tiek piedā-
vāta iespēja vidusskolā mācību 
jomu saturu apgūt trijos līmeņos: 
pamata, optimālajā un augstāka-
jā līmenī. Patlaban dokumentā ir 
aprakstīti sasniedzamie rezultāti 
optimālajam līmenim; augstākais 
līmenis nav izstrādāts, pirms nav 
panākta vienošanās par šo princi-
pu ieviešanu skolās Latvijā.

Bažas par skolotāju 
profesionālo pilnveidi

Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrības priekš-
sēdētāja Inga Vanaga pauda ba-
žas, ka patlaban nav skaidrs tas, 
kāds būs atbalsts skolotājiem, lai 
viņi jauno saturu varētu īstenot 
skolā; kur un kā notiks mācības 
sešus gadus veciem bērniem; kad 
tiks piedāvātas iespējas skolotā-
jiem pilnveidot savu profesionālo 
kompetenci. Z.  Oliņa uzsvēra, ka 
nākamo divu gadu laikā skolām 
un pirmskolām Latvijā saistībā ar 
jauno mācību saturu un pieeju ne-
viena no pārmaiņām nav obligā-
ta. Šo gadu laikā katra skola varēs 
pilnvērtīgi sagatavoties, izmanto-
jot ikvienu sniegto atbalstu  – va-
dības mācības, seminārus, labākās 
prakses piemēru prezentācijas u. c.

Oktobrī sāks izstrādāt mācību 
un metodiskos līdzekļus, diagnos-

Jauno mācību programmu projektus 
pedagogiem sola gada beigās

tikas instrumentus, bet tas neno-
zīmējot to, ka pašreizējās mācību 
grāmatas nedrīkstēs izmantot arī 
turpmāk. Profesionālās pilnveides 
pasākumi ir paredzēti 6000 peda-
gogiem, kuri strādā 100 pilotsko-
lās, kā arī visu pārējo Latvijas sko-
lu vadības komandām, kuras būs 
atbildīgas par savu pedagogu tālā-
ko izglītošanu. Visi šie atbalsta pa-
sākumi tiek paredzēti laikam līdz 
2021. gada oktobrim, kad jaunais 
saturs pakāpeniski būs ieviests 
visās izglītības pakāpēs un pirmo 
reizi 9. un 12. klases skolēni kārtos 
jaunizveidotus valsts pārbaudes 
darbus.

Neatkarīgās izglītības bied-
rības valdes priekšsēdētāja Zane 
Ozola satura aprakstu vērtē atzi-
nīgi, taču norāda, ka praktisko 
jautājumu projekta apspriešanas 
laikā būs ļoti daudz: vides pie-
mērotība, skolotāju sagatavotība, 
nauda… 

Izglītības un zinātnes minis-
trijas  (IZM) īstenotā reforma 
ir arī darba stila un attieksmes 
jautājums. Ir skaidrs, ka minis-
trija strādā pēc plāna, taču rodas 

Jēdziens „skolu autonomija” slēpj neizstrādātu projektu
   SILVIJA TITOVA-MEIJA

Biedrības „Vecāki par izglītību” 
pārstāve

IK
jautājums, vai šis plāns ir izvei-
dots sabiedrības interesēs. Šķiet, 
ka nav. Salīdzinot, piemēram, ar 
2009. gadu, kad IZM vecāku or-
ganizācijām ļāva tikai izteikties, 
komunikācija ir ļoti uzlaboju-
sies  – pašlaik ministrija vairāk 
skaidro savas idejas, taču diem-
žēl ar to nepietiek.

Beidzot publiskai apsprieša-

nai ir pieejams reformas saturs, 
ko mēs noteikti arī analizēsim, 
sniedzot savu redzējumu, taču 
rodas izjūta, ka arī 100 pilotsko-
lām, kas ir iesaistītas šajā projek-
tā, nav īstas skaidrības par refor-
mas saturu, nemaz nerunājot par 
citām skolām, lai gan tieši skolas 
būs praktiskie darītāji, kam dzīvē 
nāksies īstenot IZM vīziju.

Jēdziens „skolu autonomija”, 
ko tik bieži piesauc IZM, ir tikai 
skaista frāze, aiz kuras patiesībā 
slēpjas līdz galam neizstrādāts 
pilotprojekts. Mēs nevaram ce-
rēt, ka daži izglītotie pedagogi 
kā jaunlatvieši staigās pa skolām 
un viesīs apgaismību par jauno 
izglītības modeli. Neatgriezīsi-
mies pāris gadsimtu senā pa-

gātnē! Pedagogu profesionālajai 
pilnveidei ir jāvelta daudz lielāks 
finansējums, nekā pašlaik tiek 
paredzēts.

Mazliet mulsina arī reformas 
veidotāju ciešā sadarbība ar Britu 
padomi – pati par sevi jau tā nav 
slikta, tikai jautājums: kā paliek 
ar mērķi sekot Somijas izglītības 
modelim? 
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Turpinājums 13. lpp. 

21. septembrī Vidzemes kon-
certzālē „Cēsis” notika Valsts 
izglītības satura centra (VISC) 
projekta „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” konference „Vēr-
tēt, lai mācītos”. Kā atzinis VISC 
vadītājs Guntars Catlaks, vērtēša-
nai ir jāmainās kardināli: jāiemā-
cās mērīt to, kā skolēni spēj lietot 
zināšanas, lai risinātu problēmas, 
pamazām atsakoties no standar-
tizētu jautājumu uzdošanas ek-
sāmenos un pārbaudes darbos; 
vērtēšanai jākļūst par mācību 
procesa sastāvdaļu, lai katrs var 
saprast, vai ir sasniedzis mērķus.

Konferences programmu vei -
doja četri satura virzieni: kā vēr-
tēt kompleksu sniegumu jeb kā 
novērtēt patiesu sapratni, pār-
nesi, lietpratību; kā novērtēt un 
tādējādi nostiprināt sociāli emo-
cionālās mācīšanās, ieradumu 
attīstību un citu netradicionālu 
jeb neakadēmisku sasniedzamo 
rezultātu nozīmi skolās; kā no-
stiprināt tādu pieeju vērtēšanai, 
kas palīdz skolēniem mācīties 
un skolotājiem – mācīt; kā katras 
klases un skolas līmenī sekot sko-
lēnu izaugsmei un pieņemt lēmu-
mus, balstoties uz datiem.

Dace Namsone; novērojumos, 
ko vērtēšana iemāca skolēnam, 
dalījās projekta eksperte  – Rīgas 
Pilsētas sākumskolas direktore 
Solvita Lazdiņa. Prezentācijas ir 
pieejamas www.skola2030.lv.

Skolu vadītāji, metodisko ap-
vienību vadītāji, pašvaldību iz-
glītības jomas vadītāji, skolotāji, 
augstskolu mācībspēks, mācību 
grāmatu izdevēji tikās dažādās 
darbnīcās jeb domnīcās, diskusi-
jās, dalījās pieredzē. Šoreiz laik-
rakstā atspoguļosim dažu kon-
ferences dalībnieku viedokli par 
pagaidām saprasto un dzirdēto, 
to salīdzinot ar personisko pie-
redzi.

Neesmu naivs futurologs
T.  Outs, salīdzinājis 170  val-

stu pieredzi, secina, ka projekta 
„Skola2030” izstrādātāju norā-
dītās 21.  gadsimta prasmes nav 
nekādas prasmes: „Jau pirms 
daudziem gadsimtiem domāja 
kritiski, vienīgi, iespējams, ne vi-
sās skolās Latvijā attīsta kritisko 
domāšanu. Futurologi apgalvo, 
ka vajag prast meklēt informāciju 
un neko iegaumēt vairs nevajag. 
Tādā gadījumā izglītība kļūst par 
garāmejošu pieredzi – un skolēni, 
ja neko neatcerēsies, sāks līdzinā-
ties veciem cilvēkiem ar klīnisku 
diagnozi. Vajadzētu pārskatīt, vai 
mācību programmās Latvijā ir 
vajadzīgais līdzsvars starp zināša-
nām un prasmēm.”

Viesis uzsver, ka izglītības 

sistēma ir viendabīga, ja visiem 
ir vienāda izpratne par izglītības 
mērķi. Ir jāizvērtē, vai ir līdzsvarā 
formatīvā un summatīvā vērtēša-
na.

„Ja novērtēšana ir sarežģīta, 
tad skolēni neizprot, kas viņiem 
jāapgūst. Ir skaidri jāpasaka, kāds 
ir mācīšanās mērķis. Lai novērtē-
tu, ka skolēni zināšanas piemēro, 
viņiem jāskaidro par motivāciju, 
skolēniem jāizprot, kas ir jāiemā-
cās. Mācību procesā ir vajadzīgi 

ļoti labi mācību materiāli. Zinā-
šanas var veidoties, arī diskutējot 
ar citiem, ir arī jāraksta, jārunā. 
Galvenais  – ir jāvingrinās, jāat-
kārto, lai iegaumētu, tādēļ vien-
līdz svarīgas ir abas  – gan zinā-
šanas, gan prasmes. Zināšanas ir 
viegli definēt  – jāzina, ko sagai-
dām no skolēna.

Ja vērtē prasmes, tad tās būs 
dažādas veiktās aktivitātes. Ne-
drīkst gan arī visu laiku vērtēt zi-
nāšanas, tāpēc ka rodas pārslodze 
un tādējādi pasliktinās kvalitāte. 
To var novērst – nevajag pārblīvēt 
mācību programmas. Ja vēlas pa-
nākt augstas kvalitātes izglītības 
sistēmu, pastāvīgi ir jāveic moni-
torings,” iesaka T. Outs.

Instrumentu kaste – 
caurvijas

Darbnīcas „Vai un kā vērtēt 
līdzdalību dažādu jomu kontek-
stā?” vadītāja un projekta „Sko-
la2030” pedagogu profesionālās 
pilnveides eksperte Danute Grīn-
felde sanākušos aicina aizdomā-
ties, kas ir caurviju prasmes, un 
alegoriski procesu salīdzina ar 
mājas celšanu: ir būvmateriāli, 
no kā būvē, piemēram, ķieģeļi, 
un ir instrumenti, ar ko tos sa-
liek kopā. Caurviju prasmes ir kā 
instrumentu kaste. D.  Grīnfelde 
norāda, ka runās par līdzdalības 
caurviju.

Pirms tam sanākušie saņem 
projekta „Skola2030” komandas 
vīziju par bērnu un jaunieti, kādu 
vēlas katru skolēnu,  – atbildīgas 
sabiedrības dalībnieks, kurš ie-
dziļinās, līdzdarbojas un sadar-
bojas, lai kopā ar citiem veidotu 
tādu sabiedrību, kādā vēlamies 
dzīvot; radošs darītājs, kurš ievieš 
inovācijas; pašapzinīga perso-
nība, kas ciena sevi un citus un 

rūpējas par sevi un citiem; iz-
augsmes lietpratējs, kam mācīties 
nemitīgi un ar aizrautību ir kļuvis 
par ieradumu.

Eksperti ir radījuši savu defi-
nīciju līdzdalībai – tā ir veseluma 
izpratnē balstīta, personīgi no-
zīmīga un atbildīga iesaistīšanas 
vietējās un globālās kopienas dzī-
vē.

D. Grīnfelde skaidro, kas de-
finīcijā ir jēdziens „veselums”. 
Holistiska pieeja – jebkuras lietas 
un problēmas saikņu saskatīša-
na. Saskata līdzīgo un atšķirīgo 
cilvēku skatījumos un izprot, kā 
to veidošanos ietekmē dzīves 
ap stākļi. Skolēns, piemēram, at-
sakās no rīcības un iesaistīšanās, 
ja tas neatbilst viņa vērtībām, 
taču tās, protams, dzīves laikā var 
mainīties. Attīsta sadarbības un 
komunikācijas prasmes ar dažā-
du uzskatu cilvēkiem.

Sadalāmies pa pāriem, saņe-
mam uzdevumu un mēģinām rast 
atbildi, kādos gadījumos šī rīcība 
ir skolēna līdzdalība un kādos  – 
nav. Ralfs dzied vietējā korī un 
piedalās dziesmu un deju svētkos. 
Vairākums, kas apspriež piedāvā-
to variantu, nolemj, ka tā ir līdz-
dalība, ja puisis ar savu darbību 
sekmē vietējā kora panākumus, 
apzinās, ka kopā ar visiem citiem 
Latvijas skolēnu koriem populari-
zē Latvijas kultūrmantojumu pa-
saulē, bet tā nav līdzdalība, ja viņš 
ir piespiests dziedāt korī, dziesmu 
svētkos piedalās bez emocionālas 
iesaistes, dzied bez prieka, ir vien-
aldzīgs pret notiekošo.

Vēl izskan piemērs: pirmsko-
las bērni apmeklē pansionātu, lai 
apgūtu pieredzi, kā izturēties pret 
veciem cilvēkiem. 

„Skola2030” vispirms aicina 
mācīties vērtēt un novērtēt

  ILZE BRINKMANEIK

Ar savu pieredzi, kādi ir 
priekšnoteikumi veiksmīgai vēr-
tēšanai un kā līdz tai nonākt, dalī-
jās Kembridžas Universitātes Vēr-
tēšanas centra (Cambridge Assess
ment) pētniecības un attīstības 
grupas vadītājs Tims Outs (Tim 
Oates); savu redzējumu, kā vēr-
tēt kompleksu sniegumu, atklāja 
projekta „Skola2030” līdzšinējā 
mācību satura izstrādes vadītāja 

Futurologi 
apgalvo, ka 

vajag prast meklēt 
informāciju un neko 
iegaumēt vairs nevajag. 
Tādā gadījumā izglītība 
kļūst par garāmejošu 
pieredzi – un skolēni, 
ja neko neatcerēsies, 
sāks līdzināties veciem 
cilvēkiem ar klīnisku 
diagnozi. Vajadzētu 
pārskatīt, vai mācību 
programmās Latvijā 
ir vajadzīgais līdzsvars 
starp zināšanām un 
prasmēm.



FOTO: Andris Bērziņš
Kembridžas Universitātes Vērtēšanas centra pētniecības un attīstī-
bas grupas vadītājs Tims Outs uzskata, ka galvenais – ir jāvingrinās, 
jāatkārto, lai iegaumētu, tādēļ vienlīdz svarīgas ir abas – gan zinā-
šanas, gan prasmes.

FOTO: Andris Bērziņš
Darbnīcas „Vai un kā vērtēt līdzdalību dažādu jomu kontekstā?” dalībnieces.
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Šķiet, ka šoruden visi no-
pietni ir pievērsušies vērtēšanas 
tēmai. Par to intervijās un publi-
kācijās stāsta pašmāju un ārzem-
ju eksperti, savukārt klasēs – pe-
dagoģijas praktiķi. Kādas paziņas 
dēls pēc pirmās mācību dienas no 
savas ļoti labās, reitingu augšga-
los esošās skolas atnāca ar skaid-
ru vēstījumu: skolotāja teica, ka 
„zobus labo, mašīnas labo, kon-
troldarbus nelabo”. Punkts. Pēc 
pāris dienām „Skola2030” savā 
„Facebook” lapā publiskoja Karla 
Hendrika (Carl Hendrick) saru-
nu ar britu izglītības pētnieku un 
praktiķi Dilanu Viljamu (Dylan 
Wiliam); tā ir publicēta grāmatā 
„Kā tas izskatās klasē?” („What 
Does This Look Like in the Clas-
sroom?”). Esmu samērā droša, ka 
septītklasnieks nebija informēts 
par atšķirību starp vērtēšanu kā 
mācīšanās procesa sastāvdaļu, at-

VIEDOKLIS

Par vērtēšanu, 
izvēlēm un saskaitāmo secību

FOTO: no personiskā arhīva
Aija Tūna domā, ka „pēdējos 25 gados Latvijā bijis ne mazums vēr-
tīgu iniciatīvu, kas ir palīdzējušas skolotājiem mainīties un augt 
līdzi laikam, tāpēc, iespējams, daudziem iedrošinošāks un iedar-
bīgāks par skaļu apgalvojumu, ka esam kā absolūti jauna un uni-
kāla priekšvakarā (nu jau rītā), būtu pārliecinošs aicinājums salikt 
skaistās projektos, semināros un praksē salasītās pērlītes kopīgā 
noderīgā un jēgpilnā virtenē”.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK

Satraucoši bieži 
nākas dzirdēt par 

jauniešiem, kuri, darba 
vidē nonākuši, meklē 
pareizās atbildes, stingri 
raugās, lai paliktu 
apvilktā lauciņa (darba 
uzdevuma vai amata 
apraksta) iekšpusē, kā 
pierasts darba lapās, 
vai, sastinguši bailēs 
kļūdīties un savu 
nezināšanu slēpdami, 
netiek ne no vietas.



Sabiedrībai 
taisnīgums un 

vienlīdzība izglītībā 
ir nozīmīgāki par 
individuālu izcilību, 
un skolotāja 
pamatuzdevums ir 
atrast daudzveidīgas 
formas un metodes, 
lai radītu katram 
skolēnam iespējas 
demonstrēt savas 
zināšanas un prasmes.



tad ir „kāpēc”: kāpēc vispār kaut 
ko ir vērts zināt un prast, un kā 
tas palīdz veidoties mūsu laika 
personībai?

Bet kā būtu, ja mēs izmainī-
tu saskaitāmo kārtību? Ja sāktu 
ar „kāpēc”? Kāpēc ir jāstrādā ci-
tādāk nekā līdz šim? Piemēram, 
tāpēc, ka pasaule ir mainījusies; 
tāpēc, ka ir padziļinājušās mūsu 
zināšanas par to, kā notiek mācī-
šanās process; tāpēc, ka skolēni ir 
mainījušies, kritiski uztver infor-
māciju un grib darboties. Tāpēc, 
ka vecā luga ir izņemta no reper-
tuāra un skolotāja loma mainīju-
sies. Tāpēc.

Pēc „kāpēc” ir jāpieņem lē-
mumi par „ko”. Te nu esam pie 
zviedru galda: visa tik daudz, bet 
šķīvis un paša spējas – ierobežoti. 
Zinot „kāpēc”, būs vieglāk izvē-
lēties „ko”. Tā esam nonākuši pie 
„kā”, un par to ir runāts daudz. 
Galvenais, kas ir jāatceras, – vei-
dot procesu tā, lai galvenās dar-
bojošās personas ir skolēni. Paši 
izzinot, paši veidojot pārbaudes 
darbus, paši un savstarpēji tos 
aizpildot un vērtējot, lai pārlie-
cinātos, vai var iet tālāk. Šoreiz 
saskaitāmo secībai ir patiesi iz-
šķirīga nozīme, tāpēc ir vērts pa-
domāt.

griezenisko saiti un kontroldarbu 
kā vērtēšanas instrumentu. Viņa 
mamma, visnotaļ izglītota un in-
teliģenta sieviete, noteikti nebija. 
Divas paralēlas pasaules?

Taču vēl vairāk mani uztrauc 
tas, ka nezin kāpēc neesmu pār-
liecināta par to, vai šī izpratne 
bija skolotājai. Teiktais tik ļoti 
atgādina „skolā ir jāzina” pieeju, 
tāpēc viņa, vislabāko nodomu va-
dīta, mācību gada sākumā nevis 
iedrošināja un iedvesmoja, bet 
skaidri un gaiši pateica, kā būs. 
Iespējams, tas, viņasprāt, nozī-
mēja  – skolēnam taču ir jāzina, 
kā vērtēs. Turklāt, būsim atklāti, 
skolēnu darbu vērtēšana, tautā 
saukta par labošanu, ir viena no 
tām darbībām, kas aizņem daudz 
laika un arī pašiem pedagogiem 
necik aizraujoša neliekas. Ko da-
rīt ar šādu situāciju?

Gatavu atbilžu nav, bet, ja vēl 
to neesat paspējuši, iesaku iepazīt 
jau pieminētajā rakstā izskaid-
roto četru ceturtdaļu vērtēšanas 
modeli. D.  Viljams uzskata, ka 

iekšpusē, kā pierasts darba lapās, 
vai, sastinguši bailēs kļūdīties un 
savu nezināšanu slēpdami, netiek 
ne no vietas. Nekur tālu ar viņiem 
netiksim. Arī viņi paši nekur tālu 
netiks, un tas neko labu nesola arī 
mums kā sabiedrībai.

Savukārt somi savas izglītības 
sistēmā ir pārliecinoši ielikuši 
uzticēšanās un sadarbības prin-
cipus. „Mēs esam pateikuši nē 
standartizētajiem testiem un sko-
lu inspekcijām, reitingu tabulām 
un skolu salīdzināšanai un sacen-
sībai,” viesojoties Latvijā, stāsta 
Somijas mācību satura eksperte 
Irmeli Halinena (Irmeli Halinen). 
Tā vietā tiek likta sadarbības pie-
eja un dialogs, skaidri mērķi un 
spēcīga atbalsta sistēma, vietējā 
autonomija un atbildība, un vēr-
tēšana šajā virknē ir vien infor-
mācijas iegūšana tālākai izaug-
smei – vispirms jau cilvēka un tad 
arī valsts līmenī. Šis ir arī stāsts 
par dažādos līmeņos strādājošo 
profesionāļu savstarpēju uzticē-
šanos un pašreizējās pieredzes 
sašķirošana, lai zinātu, ko ņemt 
līdzi un ko atstāt pedagoģijas vēs-
turei.

Te nu nonākam līdz pārmai-
ņām mūsu izglītības sistēmā. Vai 
arī tās tiek uzsāktas savstarpējas 
cieņas un uzticēšanās gaisotnē? 
Pēdējos 25 gados Latvijā bijis ne 
mazums vērtīgu iniciatīvu, kas ir 
palīdzējušas skolotājiem mainī-
ties un augt līdzi laikam, tāpēc, 
iespējams, daudziem iedrošino-
šāks un iedarbīgāks par skaļu 
apgalvojumu, ka esam kā absolūti 
jauna un unikāla priekšvakarā 
(nu jau rītā), būtu pārliecinošs 
aicinājums salikt skaistās projek-
tos, semināros un praksē salasītās 
pērlītes kopīgā noderīgā un jēg-
pilnā virtenē.

Šajā pērlīšu šķirošanas pro-
cesā, gan par izglītības mērķiem 
kopumā, gan savu mācību satu-
ra jomu, savu klasi, savu darbu 
domājot, mums katram ir jātiek 
skaidrībā ar vismaz trīs būtis-
kiem jautājumiem: ko, kā un kā-
pēc mācīt. Cerams, lielākā daļa 
esam tikuši tālāk par eksisten-
ciālo „ko”: ko es rīt stundā darīšu, 
par ko mācīšu? Tā varam nonākt 
pie spilgtiem uzplaiksnījumiem, 
kas ir lieliski, bet tad nākas saraut 
ar īsto mācīšanos un galu galā īsta 
gandarījuma nav ne skolēniem, 
ne skolotājam pašam. „Kā” daž-
kārt dominē pēc laba semināra, 
pēc interesantas sarunas ar kolē-
ģi vai izlasīta padoma. O, tagad 
es izdarīšu tā! Tā būs interesan-
ti. Labi, ka „kā” tiek savienots ar 
„ko”, taču gadās arī tā, ka jaunā 
metode ar visu seminārā piedā-
vāto tekstu, attēlu vai citu saturu 
nonāk stundā. Ir taču dzirdēts 
laimīgais komentārs: tagad man 
ir, ar ko rīt iet klasē, kaut arī neko 
labu un ilgtspējīgu tas nesola. Un 

skolotājiem būtu detalizēti jāvēr-
tē tikai 25 % no skolēnu darbiem; 
nākamos 25  % vajadzētu tikai 
caurskatīt; vēl 25  % darbu būtu 
jāvērtē skolēniem pašiem, saņe-
mot skolotāja atbalstu, savukārt 
atlikušos 25 % skolēnu darbu sav-
starpēji vērtētu klasesbiedri. Šādu 
pieeju D.  Viljams nosauc par 
„sava veida līdzsvarotu uzturu 
ar dažāda veida vērtēšanas meto-
dēm”. Vai kādā no šīm ceturtda-
ļām ir nepieciešams „kontroldar-
bus nelabo” princips? Domāju, ka 
nav. Gluži otrādi – pedagogam ir 
jāmudina un jāmāca katru vēr-
tējumu izskatīt, analizēt un tad 
uzlabot rezultātu, jo kā gan citā-
di iesim tālāk pa mācīšanās ceļu, 
kurš, cerams, ir secīgu soļu vir-
knējums, ne mazu nesaistītu ga-
baliņu sauja.

Patiesībā mūsu attiecībām ar 
vērtēšanu ir daudz tālejošākas 
sekas. Gan katra individuāla sko-
lotāja, gan sistēmas kopīgi veiktās 
izvēles nosaka, vai dominējošā 
ir mācīšanās novērtēšana (angļu 
val. assessment of learning), kas 
sašķiro skolēnus uzvarētājos un 
zaudētājos, vai vērtēšana mācī-
šanās uzlabošanai (assessment 
for learning), kas dod iespēju 
skatīties uz skolēnu kā uzvarētā-
ju visgrūtākajā un vissvarīgākajā 
cīņā pašam ar sevi, cīņā par la-
bāku sevi. Tikai otrajā gadījumā 
sastopam pasaules inovāciju fo-
rumos daudzkārt piesaukto dros-
mi kļūdīties, kas ir nepieciešama 
gan personības izaugsmei, gan 
radošumam jebkurā profesionā-
lās darbības jomā. Tikai tad mūsu 
klasēs veidojas spēcīgas perso-
nības, kas spēj pasniegt roku 
blakusesošajam, paskaidrot un 
palīdzēt. Diemžēl satraucoši bie-
ži nākas dzirdēt par jauniešiem, 
kuri, darba vidē nonākuši, meklē 
pareizās atbildes, stingri raugās, 
lai paliktu apvilktā lauciņa (dar-
ba uzdevuma vai amata apraksta) 

Kamēr pie mums ar pilnu 
jaudu sākas skrējiens pa pārmai-
ņu ceļu, I. Halinena, stāstot savu 
stāstu par Somijas izglītības sistē-
mu, laipnā, mierīgā un vienlaikus 
ļoti pārliecinošā balsī saka  – sa-
biedrībai taisnīgums un vienlī-
dzība izglītībā ir nozīmīgāki par 
individuālu izcilību un skolotāja 
pamatuzdevums ir atrast daudz-
veidīgas formas un metodes, lai 
radītu katram skolēnam iespējas 
demonstrēt savas zināšanas un 
prasmes. Arī tas – par vērtēšanu, 
par to, ko labo un ko nelabo. Par 
nepārtrauktu iedrošinājumu la-
bot kontroldarbus un veidot savu 
dzīvi aizvien labāku. 
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Apspriežot Eiropas Sociālā 
fonda projektu „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” jau au-
gustā, savus vērojumus izteica 
pamatskolu un vidusskolu pār-
stāvji.

Jūrmalas Alternatīvās skolas 
direktors Egils Blūms ir pārlie-
cināts, ka mācību procesā bū-
tiskas ir emocijas un ir jāsekmē 
pozitīvu emociju klātbūtne. „Ti-
kai notikumi, kuri ir emocionāli 
iespaidīgi, paliek atmiņā. Jādomā 
par smadzenēm draudzīgu sko-
lu,” uzsver E. Blūms un dalās pie-
redzē, kā viņa vadītajā skolā sko-
lēni 4.  klasē paši sacer lugas un 
tās iestudē, kā katru gadu 20. de-
cembrī uz skatuves ir visi skolas 

13. septembrī Latvijas Univer-
sitātes  (LU) Mazajā aulā Izglītī-
bas un zinātnes ministrija  (IZM) 
organizēja diskusiju, kuras laikā 
apsprieda tematiku „Skolotāju iz-
glītības modernizācija viedās spe-
cializācijas stratēģijas īstenošanai”.

Skolotājs – 
eksperts visās jomās

Stratēģiskās komunikācijas 
eksperte Liene Kupča prezentēja 
mūsdienīga skolotāja un skolas 
vērtības un lomu, kad galvenais 
skolotāju sagatavošanas sistēmas 
uzsvars jeb uzdevumi ir zināšanu 
un zinātnes kultūras veidošana 
sabiedrībā. Tas ir jāsekmē ar sko-
lēnu zināšanu kvalitāti, izmanto-
jot pilnveidotas metodes, mācību 
saturu, vērtēšanas procesu, izglītī-
bas tehnoloģijas.

L.  Kupčas prezentācijā izska-
nēja arī nedzirdēti jēdzieni, pie-
mēram, runājot par vērtībām sko-
lotājam, tika izcelti higiēnas fakto-
ri. Jēdziens „higiēna” līdz šim aso-
ciējās ar rūpēm par veselību, bet 
šajā kontekstā minēta skolotāja 
identitāte, profesionalitāte, kom-
petences un motivācija. Pārējās 
vērtības nešķita tik pārprotamas, 
proti, atvērtība, godīgums, cilvēki, 
valsts drošība, līderība, sadarbība, 
cieņa – arodam, zināšanām.

Skolotāju sociālajā un sabied-
riskajā lomā, t.  i., zināšanu veici-
nāšanā sabiedrībā, ir paredzēts, 
ka skolotājs ne tikai atbalsta valsts 
drošības centienus, bet arī moti-
vē aizstāvēt valsti un iestāties par 
vērtībām. Lai attīstītu kritisko do-
māšanu, darbā ir jāizmanto ana-
lītiska pieeja un ētikas standarti. 
Skolotājam ir jābūt ne tikai savas 
jomas speciālistam, bet arī diez-

Svarīgas ir skolēnu un skolotāju emocijas

Mūsdienīga skolotāja un skolas 
vērtības un loma

  ILZE BRINKMANEIK

  ILZE BRINKMANEIK skolēni, jo iesaistīšanās uzvedu-
ma sagatavošanā un demonstrē-
šanā ir īsts pārdzīvojums  – uz-
plaukst attiecības visplašākajā 
spektrā.

Direktors atgādina par pētī-
jumiem, kas liecina, ka cilvēkiem 
informācija ir jāatkārto, lai to at-
cerētos, tādēļ nepamatoti ir sko-
lēniem pārmest, ka viņi ir stul-
beņi un neatceras, ko mācījušies 
pirms pāris gadiem. Viņaprāt, 
skolotājiem ir jāzina, kā funkcio-
nē smadzenes, ka tās meitenēm 
un zēniem darbojas atšķirīgi.

E. Blūms uzsver, ka daudz ko 
uztvert traucē samudžināti tek-
sti, apgalvojumu teikumi, kurus 
skolēni nespēj atcerēties. „Uzzi-
nāju, ka Latvijā mācību grāmatas 
nav pārbaudītas pēc lasāmības 

gan specifisku profesionālu jomu 
lietpratējam – jāspēj brīvi pārval-
dīt digitālās tehnoloģijas un ins-
trumentus, kā arī jāspēj analizēt 
un izvērtēt mediju un informā-
cijas saturu. Par netiešajiem sko-
lotāja darba kvalitātes kritērijiem 
tika nosaukta tādu vērtību un at-
tieksmes kultivēšana, kas ļauj bū-
tiski un mobilizētiem resursiem 
uzlabot mācību vidi un procesu; 
zināšanu vērtības, mācīšanās kul-
tūras un attīstības dzinuļa kopša-
na sociālajā vidē, sabiedrībā.

Skolas kā organizācijas gal-
venās vērtības ir cilvēki, kuriem 
ir vienādas iespējas, ko sekmē 
iekšējā un ārējā nozaru un jomu 
sadarbība, uzticamība, kurā, sa-
vukārt, noteicošie kvalitātes kri-
tēriji ir pazīstamība un ietekme. 

Par tikpat svarīgu tiek uzskatīta 
drošība  – paļāvība, uzticamība, 
cilvēkdrošība; tad seko attīstība 
un inovācijas, kā arī atbildība par 
sniegto pakalpojumu sabiedrībai.

Lai īstenotu profesijas pres-
tiža celšanu sabiedrībā, eksperte 
iesaka veidot profesionāļu ģildi, 
līdzīgi kā ir ārstu biedrība, kas pa-
līdzētu uzraudzīt, kāds ir skolotāju 
zināšanu līmenis, kas būtu jāpiln-
veido.

Jaunumi skolotāju 
izglītības sistēmā

IZM Augstākās izglītības, zi-
nātnes un inovāciju departamen-
ta vecākā eksperte Dace Jansone 
iepazīstināja ar jaunās skolotāju 
izglītības sistēmas konceptuālo 
modeli. Tā izstrādes apsvērumi: 
pašreizējā sistēma ir pārāk frag-
mentēta, pārāk daudz studiju 
programmu; studē daudzi, bet 
skolām nepietiek profesionāļu, 
nepieciešama skolu tīkla optimi-
zācija, lai nodrošinātu darba slo-
dzi; jāmaina saturs. Ir jārēķinās ar 
skolotāju novecošanos, augstākās 
izglītības reformu kontekstu, kā 
arī uzdevumu veidot zināšanu 
kultūru, valstsgribu un drošu sa-
biedrību.

„Jaunums – ja studiju procesā 
vai jau pēc bakalaura grāda (ma-
temātikā, valodās, dabaszinātnēs, 
sociālajā un pilsoniskajā, mākslas 
un mūzikas, sporta jomā, tehno-
loģiju specialitātē) iegūšanas cil-
vēkam rodas pārliecība, ka viņš 
vēlas strādāt skolā, tad ir iespē-
jams iegūt pedagoga kvalifikāciju 
2. līmenī. Otra ir integrētā profe-
sionālā programma tiem, kuri ir 
mācījušies speciālajās mūzikas un 
mākslas vai sporta vidusskolās un 
sapratuši, ka darbs skolā varētu 
būt viņu aicinājums, tāpēc ka būs 

jau apguvuši kompetenču pieeju 
un orientēsies attiecīgās jomas 
mācīšanā,” skaidro D. Jansone.

Eksperti ir norādījuši, ka ir 
jāgatavo skolotāja palīgi, pirms-
skolas, sākumskolas un speciālās 
izglītības skolotāji.

Kā vēl vienu jaunumu runā-
tāja min rezidentūras nepiecie-
šamību: „Izglītības kvalifikācijas 
iegūšana vēl negarantē, ka cilvēks 
var veiksmīgi kļūt par skolotāju, 
tādēļ ir nepieciešams pārbaudes 
posms, kuru esam nosaukuši par 
rezidentūru. Tas būtu viens pro-
fesionālās darbības gads mentoru 
uzraudzībā, lai gūtu apstiprināju-
mu, ka darbs izglītības iestādē ir 
piemērots.”

Izvēloties turpināt studijas 
maģistrantūrā, būtu izvēle orien-
tēties uz pētniecisko darbu, izglī-
tības vadību, sociālo pedagoģiju 
vai arī padziļināti apgūt izglītības 
tehnoloģijas, lai veidotu mācību 
saturu dažādām mērķgrupām. Ir 
iecerēta viena kopīga doktorantū-
ra visās augstskolās, kurās apgūst 
pedagoģijas studiju programmas, 
un tiktu veidota doktorantūras 
skola.

„Zināšanu sabiedrībā skolo-
tājam ir jābūt citām zināšanām 
savā jomā. Mēs, IZM, gribam, lai 
matemātikas, filozofijas, ķīmijas, 
vēstures speciālisti attīsta skolo-
tāja identitāti, lai zināšanu kultū-
ra būtu augstākajā saimniecības 
un kultūras līmenī,” stāsta IZM 
Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta direktore 
Agrita Kiopa.

Vēl ne uz visiem 
jautājumiem ir atbildes

Vairāki diskusijas dalībnieki 
atzina, ka modelis būtu jāpārbau-
da praksē, lai pārliecinātos, ka tas 

ir labs, piemēram, Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības asoci-
ācijas vadītājs Vilnis Rantiņš no-
rādīja, ka patlaban metālapstrādes 
jomā tehnikumos ir problēmas 
piesaistīt mācībspēku; piedāvāto 
modeli viņš vēlējās iepazīt rūpī-
gāk.

Nodibinājuma „IT izglītības 
fonds” vadītājs Emīls Sjundjukovs 
piekrita, ka skolotājam ir jāspēj 
skatīties uz nākotni, tomēr no sko-
lotāja nedrīkst prasīt, lai viņš zina 
visu; drīzāk vairāk ir jāsadarbojas 
ar zinātniekiem un pētniekiem.

Valsts izglītības satura centra 
vadītāja vietniece Ineta Upenie-
ce ieteica nošķirt pirmskolas un 
sākumskolas skolotāju sagatavo-
šanu.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes dekāne Mal-
gožata Raščevska rosināja vairāk 
domāt par starpdisciplināru un 
caurviju kompetenču attīstību 
skolotāju sagatavošanas program-
mās.

LU Datorikas fakultātes do-
cents Viesturs Vēzis norādīja, ka 
līdz šim diskusijās maz esot dzir-
dējis par mācību priekšmetu sa-
turu un didaktiku, un jautāja, vai 
tiek plānots nojaukt robežas starp 
profesionālo un akadēmisko izglī-
tību. A.  Kiopa atbildēja, ka IZM 
esot atvērta šim priekšlikumam.

Atbildot uz Latvijas Sporta 
Pedagoģijas akadēmijas studiju 
prorektores Andras Fernātes jau-
tājumu, kā var domāt par skolotā-
ja palīga programmu, ja nav stan-
darta, A.  Kiopa atzina, ka par to 
vēl neesot domāts.

Savukārt Latvijas Studentu ap-
vienības pārstāvji uzsvēra, ka ne-
drīkst aizmirst par skolotāja atal-
gojumu, kas arī ir būtisks faktors, 
lai izvēlētos būt par pedagogu. 

Izglītības 
kvalifikācijas 

iegūšana vēl 
negarantē, ka cilvēks 
var veiksmīgi kļūt 
par skolotāju, tādēļ 
ir nepieciešams 
pārbaudes posms, kuru 
esam nosaukuši par 
rezidentūru. Tas būtu 
viens profesionālās 
darbības gads mentoru 
uzraudzībā, lai gūtu 
apstiprinājumu, ka 
darbs izglītības iestādē 
ir piemērots.
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koeficienta, tātad nav pārbaudīts, 
vai mācību līdzekļi atbilst kon-
krētam skolēnu vecumam,” seci-
na skolas vadītājs.

katrs pats secina, kas viņš ir, ko 
var, un izvirza savus gudros mēr-
ķus. Skolotāji iegulda lielu darbu, 
lai skolēni darbotos paši. Kolēģi 
savstarpēji sarunājas, lai zinātu, 
ko katrs stundā dara un ko varētu 
darīt, lai, piemēram, dabaszinī-
bu skolotājas piedāvāto tematiku 
„Dzīvo būtņu daudzveidība” rea-
lizētu arī citos priekšmetos. Tam 
tika atvēlētas 17 mācību stundas. 
Bet 5. klasē gan fizikas, gan mate-
mātikas skolotājs ļauj saprast, kā 
rodas skaņa, sporta stundā notiek 
arī vizuālās mākslas nodarbības 
un skolēni mācās zīmēt kustības.

„Vadības komandas darbs ir 
pielikt pie sienas lapu, kur ir no-
rādīti datumi, papildinājumi. Va-
dītāju atbildība ir, lai skolotāji re-
gulāri tiktos,” stāsta I. Šaudiņa. 

Ērgļu vidusskolas direktore 
Inese Šaudiņa dalās pieredzē, ka 
skolā jau ilgstoši ir ieviesta pie-
zīmju grāmata „Plānotājs”, kurā 
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Latviešu valodai kā mācību 
priekšmetam ir jāieņem centrālā 
loma mācību priekšmetu hierar-
hijā vairāku iemeslu dēļ:
1)  latviešu valoda ir valsts valo-

da;
2)  latviešu valoda ir jebkura mā-

cību priekšmeta pamatā.
Valodas sistēmas pilnvērtīga 

pārzināšana ļauj lietpratīgi gan 
valodu lietot, gan izmantot to citu 
mācību priekšmetu apguvē.

Tagad, kad tiek aktīvi runāts 
par mācību pieejas maiņu, ir jā-
apzinās un jāsaprot, ka dzimto 
valodu nedrīkst mācīt kā sveš-
valodu. Šādas bažas ir, lasot iz-
strādātās mācību priekšmeta pa-

Piezīmes par jaunajām vēsmām 
latviešu valodas mācību priekšmetā

raugprogrammas. Tajās ļoti liela 
vērība ir atvēlēta komunikācijai, 
tekstveidei, bet stipri vājāka ir 
valodas sistēmas līnija. Ir seci-
nāms, ka dzimtā valoda vairs ne-

FOTO: no personiskā arhīva
Normunds Dzintars.

tiek mācīta sistēmiski. Tas slēpj 
vairākus riskus. Viens no riskiem 
ir tāds, ka skolēniem neveidojas 
dzimtās valodas veseluma (sistē-
mas) izjūta. Protams, nav jāap-
gūst tikai dzimtās valodas gra-
matika, nesaistot to ar praktisko 
lietojumu, bet tā jau mūsdienās 
dzimto valodu neviens arī nemā-
ca. Mūsdienās tāpat tiek pētīts un 
secināts, kā vieni vai otri valodas 
elementi mijiedarbojas, kā ir vei-
dojams kvalitatīvs teksts. Jauna-
jās dzimtās valodas paraugpro-
grammās pietrūkst pēctecības un 
valodas sistēmas, jo ir mēģināts 
valodas sistēmu pakļaut tēmām, 
kā to dara, mācoties svešvalo-
das. Tā pilnvērtīgi apgūt dzimto 
valodu nevar. Dzimtajā valodā 
tomēr ir nepieciešamas dziļākas, 
protams, skolēniem piemērotas, 
zināšanas. Mācību priekšmeta 
standartā vēl var runāt par sa-

Ja mēs cienām 
savu valodu un ja 

vēlamies, lai to ciena arī 
citi, tad ir gan jāsaglabā 
zināšanu īpatsvars 
dzimtajā valodā, gan 
jābūt arī eksāmenam.



kārtotību, bet programmās to vis 
nevar vērot.

Uztrauc arī Izglītības un zi-
nātnes ministrijas piedāvājums 
latviešu valodas pārbaudījumos. 
Lai gan izglītības un zinātnes mi-
nistrs noliedz, ka 9.  klasē varētu 
atteikties no eksāmeniem, darba 
grupā šāda iespēja (kaut arī var-
būtības formā) tomēr izskanēja. 
Tiesa, bija arī otrs variants  – ka 

eksāmens varētu būt kombinēts. 
Pret to gan arī ir iebildes. Raksta 
autoram šķiet, ka tā ir latviešu va-
lodas mācību priekšmeta lomas 
samazināšana mācību priekšme-
tu sistēmā. Ir jābūt gluži otrā-
di – dzimtajai valodai ir atvēlama 
prioritāra loma, tādēļ latviešu 
valodas eksāmenu nedrīkst ieplu-
dināt kombinētā pārbaudījumā. 
Ja mēs cienām savu valodu un ja 
vēlamies, lai to ciena arī citi, tad 
ir gan jāsaglabā zināšanu īpat-
svars dzimtajā valodā, gan jābūt 
arī eksāmenam.

Lai sabiedrībā stiprinātu lat-
viešu valodas lomu, noteikti ir 
jādomā par latviešu valodas ie-
viešanu visā valsts finansētajā 
izglītības sistēmā, sākot ar bērnu-
dārzu. Valoda – tas ir integrācijas 
pamatakmens, tādēļ ir nepiecie-
šama latviešu valodas lietošana 
visos izglītības posmos. 

   NORMUNDS DZINTARS
Dr. philol.,  
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas  
latviešu valodas skolotājs

IK

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Daugavpils Universitātes profesore
IK

IT ienākšana skolā radīja 
ilūziju, ka galvā vairs nav jārēķi-
na  – to visu izdarīs kalkulators. 
Rezultātā  – vilšanās. Austrumu 
tautas ķīnieši, japāņi, singapū-
rieši to apjēdza ātrāk un atgrie-
zās pie senču metodēm. Vērojot 
videoierakstus internetā, varam 
apbrīnot, kā bērni veikli risina 
galvā. To viņi apgūst, sākumā 
veicot aprēķinus ar skaitīkļiem 
(sorobans), pēc tam – jau iztēlē, 
kustinot tikai pirkstiņus. Vai ne-
būtu laiks arī mums paanalizēt, 
ko no tā varam mācīties?

Mums nav vajadzīgs uztre-
nēt visus bērnus skaitļot galvā 
ar daudzciparu skaitļiem, bet 
100 apjomā veikli izpildīt četras 
darbības gan derētu. Prasme lie-
los skaitļus noapaļot un lietot šīs 
zināšanas jaunās situācijās lieti 
noderēs arī praktiskajā dzīvē. 
Vājā skaitļu uztvere, rezultātu 
prognozēšanas neprasme bizne-
sā mūs padara nekonkurētspē-
jīgus. Prasmīgie rēķinātāji mūs 
apsteidz. To pierāda arī OECD 
pētījumi. Ko dod labas idejas 
daudzās dzīves nozarēs, ja pie-
trūkst matemātiskās pratības?

Vispirms paanalizēsim savas 
metodiskās pieejas un kļūdas: 
kāpēc neprotam bērniem iemā-
cīt veikli skaitļot galvā, kāpēc 

Skaitļošanas pratības attīstība 
no pirmskolas līdz pamatskolai

bērni kļūdās reizrēķinā.
Viens no cēloņiem – mēs pā-

rāk pavirši pieejam kļūdu ana-
līzei, neskaidrojot cēloņus un 
sekas. Skolēni saņem pārbaudes 
darbu, apskatās atzīmi vai „ie-
skaitīts” („neieskaitīts”) – un la-
piņa ielido papīrgrozā.

Otrkārt, par maz laika zie-
dojam skaitļošanas iemaņu vin-
grināšanai. Agrāk, sākumskolā 
vērojot mācību stundas pie pie-
redzes bagātiem skolotājiem, 
varēja apbrīnot to, cik veikli sko-
lēni risināja tā saucamās ķēdītes. 

Jaunie skolotāji paši vāji skaitļo 
galvā un arī no skolēniem ne-
prasa – „ko vien vari, galvā dari”. 
Profesora Jāņa Menča idejas sā-
kam aizmirst. Vai nebūtu laiks 
tās atkal celt gaismā?

Treškārt, neanalizējam dar-
bību izpildes un iegaumēšanas 
algoritmus, dažādus paņēmie-
nus, tādējādi grāmatā ir tikai 
viens paņēmiens, „mani mācī-
ja tā, un tā arī mācu tālāk”. Bet 
tagad mums ir plašākas iespējas 
iepazīt pasaules pieredzi! Tagad 
esam aicināti paši atklāt šos pa-
ņēmienus.

Manī izbrīnu radīja kādas 
skolotājas piezīme bērnam: „Uz 
pirkstiem nedrīkst skatīties!” 
Un tad es sapratu, kur sākas 
neizpratne. Bieži ģimenē un 
pirmskolā bērnus sākumā dre-
sē iegaumēt tikai skaitļu vār-
dus, tos nesaistot ar konkrēto 
daudzumu. Skolā saskaitīšanas 
(atņemšanas) un reizināšanas 
tabulas liek iezubrīt. Un šāda 
iegaumēšana darbojas tikai īslai-
cīgi. Longīns Ausējs uzskata, ka 
„pirksti ir ļoti svarīgs uzskates 
līdzeklis rēķināšanas sākumos. 
Tas ir bērna rēķināšanas aparāts, 
kas vienmēr gatavs mācībai. Te 
vienmēr darbojas divi jutekļi: 
redze un tauste. Apzināta rēķi-
nāšana ar pirkstiem ir labāka 
nekā neapzināta rēķināšana bez 
priekšstatiem. Tiklīdz bērns ir 
drošs pamatskaitļos, rēķināšana 

ar pirkstiem viņam izliekas par 
slogu, un viņš pakāpeniski no tās 
atsvabinās” (1935).

Manuprāt, ar to arī vajadzētu 
sākt. Bērnam ir jāprot veikli pa-
rādīt uz pirkstiem skaitļus līdz 
10 un šo skaitļu sastāvu, pēc tam 
uztverē redzot, ka 6 = 5 + 1; 7 = 
5 + 2; 8 = 5 + 3; 9 = 5 + 4. Tas 
pēc tam palīdzēs uztvert, kā, sa-
skaitot skaitļus  7 un  6, uz pirk-
stiem veidojas summa 5  + 5  = 
10; 2 + 1 = 3; rezultāts – 13. Vācu 
paņēmiens atņemšanā parāda, 
ka, aizstājot atņemšanu ar pakā-
penisku pieskaitīšanu, ir viegli 
redzēt, ka, no 12 atņemot 7, pir-
mā skaitļa vieni un otrā skaitļa 
papildinājums ir jāsaskaita līdz 
10, tātad 12 – 7 = 2 + 3 = 5. Uz-

skatāmi šie paņēmieni ir ilustrēti 
2. klases mācību grāmatas „Ma-
temātika, mājturība un tehnolo-
ģijas” 1. daļā.

Līdzīgi var vizualizēt reizinā-
šanu, veicot aprēķinus uz pirk-
stiem. Pirksti ir skaitļošanas pa-
līglīdzeklis tiem, kuriem ir grūti 
iegaumēt lielos reizinājumus  – 
no 5 × 6 līdz 9 × 9. Sākotnējais 
sorobana skaitīkļu modelis ir 
roku pirksti. Racionālāku, uz-
skatāmāku paņēmienu lietoša-
na skaitļošanā mums atbrīvotu 
laiku arī nestandarta uzdevumu 
risināšanai mācību stundā.

Neparādot dažādus skaitļo-
šanas paņēmienus, nav iespējas 
izvēlēties racionālāko paņēmie-
nu katrā konkrētajā situācijā. Ne 
visi bērni patstāvīgi spēs atklāt 
novitātes. Te ir nepieciešama arī 
skolotāja metodiskā sagatavotī-
ba. Galvas rēķini ir praktizējami 
arī 5., 6.  klasē, bet pamatskolas 
skolotāji bieži nav iepazinuši sā-
kumskolas metodiku un neprot 
piedāvāt aprēķinu paņēmienus. 
Taču abstraktā domāšana daļai 
bērnu attīstās vēlāk, tāpēc ne-
drīkst uzskatīt, ka matemātikā 
visu var iemācīt sākumskolā. Ne 
velti Ziemeļvalstīs atzīmes sāk 
likt tikai 7., 8. klasē.

Kur dalīties ar metodiskajām 
idejām? Vai tās vispār skolotājus 
interesē? Ja kādu interesē, varam 
organizēt seminārus metodiskās 
pieredzes apmaiņai. Dalīsimies!  

Galvas rēķini 
ir praktizējami 

arī 5., 6. klasē, bet 
pamatskolas skolotāji 
bieži nav iepazinuši 
sākumskolas metodiku 
un neprot piedāvāt 
aprēķinu paņēmienus. 
Taču abstraktā 
domāšana daļai bērnu 
attīstās vēlāk, tāpēc 
nedrīkst uzskatīt, ka 
matemātikā visu var 
iemācīt sākumskolā.
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Treniņš ar bumbu ietver ļoti 
dažādu un daudzveidīgu kustību 
kopumu, kas nodrošina vienmē-
rīgu visu muskuļu grupu slodzi. 
Nav tādu elementu kā lēcieni un 
skrējiens balstā uz kājām. Vin-

Vingrošana uz bumbas

Turpinājums 9. lpp. 

   IEVIŅA ZAKREPSKA
BJC „Kurzeme”  
aerobikas studijas pedagoģe

IK

 Sākuma stāvoklis  – sēdus 
uz bumbas, pēdas kopā, rokas 
plecu augstumā, viena taisna, 
otra saliekta. Šūpojoties augšā 
un lejā, saliektas kājas lēcie-
nā pārvietojam uz otru pusi, 
vienlaikus mainot roku stā-
vokli. Iesildāmies un vienlai-
kus trenējam arī koordināciju.

grojumu programma ir balstīta 
tieši uz vērpes kustībām, kas ir 
svarīgas tāpēc, ka daudzas fizis-
kās aktivitātes ir saistītas galve-
nokārt ar taisnvirziena kustībām: 
uz priekšu–atpakaļ, uz augšu–uz 
leju, no vienas puses–uz otru pusi. 
Vairākums muskuļu vērpjas, ne-
vis kustas taisni uz augšu un leju. 
Izpildot tādas spirālveida kustības 
kā grozīšanās, rotācija, liekšanās 

vai apļošana, muskuļi tiek noslo-
goti vispilnīgāk. Vingrojumiem uz 
bumbas ir nepieciešama arī precī-
zāka koordinācija starp ķermeņa 
augšējo un apakšējo daļu: augšda-
ļu nevar pacelt, kamēr apakšdaļa 
nav mobilizēta.

Fitnesa bumba palīdz trenēt 
koordināciju, līdzsvaru, pilnvei-
do stāju un atslābināšanās spējas, 
kā arī koncentrēšanos, jo bum-

ba vienmēr ir ļoti kustīga, tāpēc 
jebkurā brīdī ir jābūt drošam par 
savu līdzsvaru.

Kādreiz nodarbības uz bum-
bas asociējās tikai ar muguru ko-
riģējošo vingrošanu, taču pēdējā 
laikā ir izstrādātas vingrošanas 
programmas visa ķermeņa mus-
kulatūras, locītavu un mugurkau-
la treniņiem dažāda vecuma un 
fiziskās sagatavotības līmeņiem.

Fitnesa bumbas lietojums ir 
ļoti daudzveidīgs  – tās ir dzīves-
prieku raisošas un vienlaikus liet-
derīgas gan nodarbībās jaunajām 
māmiņām, gan bērniem un jau-
niešiem, gan trenažieru zāles ap-
meklētājiem.

Pēc aktīvās vingrošanas neaiz-
mirstam izstiepties. To ļoti labi var 
izdarīt, guļot uz bumbas – gan uz 
vēdera, gan muguras.

IESILDĪŠANĀS VINGROJUMI

VINGROJUMI MUGURAS MUSKUĻIEM

LĪDZSVARA VINGROJUMI

 Bumbas sajušana. Sākumā 
lēnām un uzmanīgi iepazīstam 
jauno treniņpartneri. Pēdas 
novietojam stingri uz grīdas, 
mugura  – taisna, nesasprin-
dzināmies. Lēkājam, šūpoja-
mies, vingrojam uz bumbas, 
izjūtam, kā bumba kustas, cik 
stabili uz tās jūtamies.

Turpmāk aprakstītajiem 
vingrojumiem nav norādīts 
atkārtojumu un piegājienu 
skaits. Vingrojumus var iz-
mantot gan bērniem, gan jau-
niešiem, gan pieaugušajiem 
paredzētajās nodarbībās, tāpēc 
atkārtojumu un piegājienu 
skaits būs atšķirīgs. Visus vin-
grojumus izpilda uz izelpu.

 Sākuma stāvoklis  – sēdus 
uz bumbas, viena pēda uz grī-
das, otra saliekta, celis vērsts 
uz sāniem. Bumba  – nekustī-
ga. Rokas  – iztaisnotas, plecu 
augstumā. Noturam līdzsvaru 
uz bumbas. Pēc tam samai-
nām kājas. Kad vingrojums ir 
apgūts, var pievienot dažādas 
kustības ar rokām – pirkstu sa-
liekšana, roku pacelšana aug-
šā, nolaišana lejā u.  c., kā arī 
šūpošanos uz bumbas.

 Sākuma stāvoklis – sēdus uz bumbas, kājas kopā, rokas gar sā-
niem. Šūpojoties augšā un lejā, vienlaikus mainām kāju un roku 
stāvokli: kājas plati, plaukstas sasitam virs galvas. Kad vingrojums 
vairs nesagādā grūtības, mainām kustības virzienu: lecam apkārt 
pa labi, pēc tam – pa kreisi. Lielisks pārbaudījums koordinācijai!

  Sākuma stāvoklis – balsts uz rokām un ceļiem uz bumbas, 
vienmērīgi sadalot svaru uz rokām un kājām, atceļam pēdas no 
grīdas. Nesasprindzināmies, izjūtam bumbas kustības, kusta-
mies tai līdzi. Iespējams, iesākumā ar to pietiks.

Nākamais solis – pārnesam svaru uz kājām un atceļam ķer-
meņa augšdaļu. Šis vingrojums ir īsts izaicinājums! Ja varat to 
paveikt, droši varēsiet ziemā snovot un vasarā veikot.

VISI FOTO: no personiskā arhīva

  Sākuma stāvoklis – guļus uz vēdera uz 
bumbas, plaukstas un pirkstgali uz grī-
das. Kakls un galva – mugurkaula turpi-
nājums, neatliecam galvu, skats vērsts uz 
leju. Atceļam pretējo roku un kāju, mugu-
ru neizliecam. Izpildām nelielas kustības 
vienlaikus ar kāju un roku; kāja sāk kustī-
bu no gurna, roka – no pleca. Samainām 
roku un kāju. Izpildām vienādu atkārto-
jumu skaitu ar abām rokām un kājām.

Kad vingrojums ir apgūts, no sākum-
stāvokļa virzām roku un kāju vienlaikus 
uz sāniem. Samainām roku un kāju.

 Sākuma stāvok-
lis – galva un pleci 
atrodas uz bum-
bas, bet pēdas  – 
stabili uz grīdas. 
Iegurnis pacelts 
vienā līmenī ar 
pleciem, mugura 
taisna, rokas bla-
kus galvai. Bum-
ba  – nekustīga. 
Vienlaikus nolai-
žam rokas gar sā-
niem, iztaisnojam 
kājas, paceļam 
galvu. Vingrojums 
trenē arī vēdera 
muskuļus. Atgrie-
žamies sākumstā-
voklī.

 Sākuma stā-
voklis – guļus uz 
vēdera uz bum-
bas, plaukstas, 
pirkstgali uz grī-
das, skats uz leju, 
galvu neatlie-
cam. Sasprindzi-
not sēžas mus-
kuļus, abas kājas 
reizē paceļam uz 
augšu, nolaižam. 
Vingrojums tre-
nē gan muguras, 
gan sēžas mus-
kuļus.

Kad vingro-
jums ir apgūts, 
kājas noturam 
iegurņa līmenī 
augšā un krus-
tojam  – plati un 
kopā.
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Izglītībā liela nozīme ir sko-
lotāju profesionālajai meistarībai, 
kad nepārtrauktā mijiedarbībā 
skolēniem tiek nodotas teorētis-
kās un praktiskās zināšanas, lie-
tojot daudzveidīgas metodes un 
mācību līdzekļus.

Jau vairāku gadu garumā sa-
darbībā ar Rīgas domes izglītības, 
kultūras un sporta departamentu 
Rīgas interešu izglītības meto-
diskais centrs aicina interešu iz-
glītības skolotājus uzdrīkstēties 
piedalīties metodisko materiā-

Turpinājums no 8. lpp. 

   GITA PĒRKONE
Rīgas interešu izglītības metodiskā 
centra sporta jomas metodiķe

IK

VINGROJUMI SĒŽAS MUSKUĻIEM

VINGROJUMI ROKU MUSKUĻIEM

VINGROJUMI VĒDERA MUSKUĻIEM

  Sākuma stāvoklis – guļus uz grīdas, kājas taisnas, pēdas un daļu apakšstilbu uzliekam uz bumbas, 
rokas gar sāniem. Bumba  – nekustīga. Iegurnis uz grīdas. Sasprindzinot sēžas muskuļus, paceļam 
iegurni uz augšu, nolaižam lejā. Iegurni ceļam līdz taisnai līnijai, mugura neizliecas.

Kad vingrojums ir apgūts, atstājam iegurni augšā un izpildām nelielas kustības uz augšu un leju, 
apzināti sasprindzinot sēžas muskuļus.

Vingrojuma modifikācija: atstājam iegurni augšā un ar papēžiem spiežam iekšā bumbā, vienlaikus 
šūpojoties augšā un lejā. Spēcīgi darbojas arī apakšstilbu muskuļi.

  Sākuma stāvoklis – guļus uz vēdera, augšstilbi uz bumbas, plaukstas uz grīdas, pirksti vērsti uz 
priekšu, vēders virs grīdas, ievilkts, mugura taisna. Saliecam rokas elkoņos.

  Sākuma stāvoklis – guļus uz muguras uz grīdas, saliektas kā-
jas uz bumbas, rokas aiz galvas. Mugura stingri uz grīdas. Zods 
nepiespiests, elkoņi vērsti uz sāniem. Atceļam galvu, plecus virs 
grīdas, nolaižam lejā.

  Sākuma stāvoklis – guļus uz grīdas, kājas taisnas, pēdas un daļu apakšstilbu uzliekam uz bumbas, 
rokas gar sāniem. Bumba – nekustīga. Iegurnis pacelts. Paceļam vienu kāju, noturam, pēc tam izpil-
dām ar otru kāju.

Ja vingrojums ir apgūts, pacelto kāju saliecam un iztaisnojam. Var veikt arī nelielas kustības uz 
augšu un leju.

 Sākuma stā-
voklis  – guļus uz 
muguras uz grī-
das, taisnas kājas 
uz bumbas, rokas 
aiz galvas. Vien-
laikus atceļam un 
tuvinām pretējo 
kāju un elkoni, 
samainām rokas 
un kājas.

 Sākuma stā-
voklis  – guļus uz 
muguras uz grī-
das, bumba starp 
kājām, rokas gar 
sāniem. Paceļam 
kājas un rokas, 
paņemam bum-
bu rokās un no-
liekam rokas pie 
galvas. Saliektas 
kājas nolaižam 
uz grīdas. Vēders 
ievilkts, mugura 
stingri uz grīdas. 
Kad vingrojums 
ir apgūts, bumbu 
var pārmest ar 
kājām rokās un ar 
rokām kājās.

Metodisko materiālu skate – 
skolotāju profesionālās meistarības izpausme

lu skatē, izstrādājot metodisko 
materiālu par pašizvēlētu tēmu, 
tā rodot iespēju skolotājiem at-
bilstīgi savām profesionālajām 
kompetencēm apkopot darba 
pieredzi un būt par atbalstu ci-
tiem pedagogiem.

Viena no skates ikgadējām 
dalībniecēm ir bērnu un jaunie-
šu centra (BJC) „Kurzeme” aero-
bikas studijas skolotāja Ieviņa 
Zakrepska. Pedagoģe par mo-
tivāciju piedalīties metodisko 
materiālu skatē uzskata iespēju 
apkopot sava darba rezultātu 
par tobrīd aktuālo tēmu pro-
fesionālajā darbībā. Viņasprāt, 
ieguvumi piedaloties skatē ir, 
pirmkārt, praktiski izstrādāts 

metodiskais materiāls un saga-
tavota darba prezentācija, tātad 
iespēja sagatavoto un apkopoto 
informāciju izmantot aerobikas 
studijas ikdienas darbā, pasā-
kumos un nometnēs, otrkārt, 
iespēja uzzināt par jauno un 
saistošo citu sporta skolotāju 
darbībā. Skolotāja I.  Zakrepska 
iedrošina piedalīties skatē visus 
skolotājus, kuriem ir laiks fizis-
ki uzrakstīt darbu, sagatavoties 
darba prezentācijai, ir svaigas 
idejas un pašiem tas šķiet inte-
resanti.

Šoreiz piedāvājam iepazīt vie-
nu no skolotājas I.  Zakrepskas 
izstrādātajiem darbiem  – „Vin-
grošana uz bumbas”. 

Atgādinām, ka 2017. gada 
skates I kārta norisinās izglītības 

iestādēs līdz 27. oktobrim un 
labākie darbi ir jāiesniedz skates 

II kārtai 1. novembrī metodiskajā 
centrā K. Barona ielā 99 Rīgā, 

103. telpā. Ikviens interesents tiek 
aicināts uz darbu prezentācijām 

13. un 14. novembrī 
BJC „Rīgas skolēnu pils”. 

Nolikumu un aktualitātes var iepazīt metodiskā centra 
mājaslapā www.intereses.lv.

Darbu izstāde visiem interesentiem būs atvērta darba dienās 
no 7. līdz 15. decembrim.
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Laikā no 2015. gada 1. oktob-
ra līdz 2017. gada 30. septembrim 
Rīgas 252.  pirmsskolas izglītības 
iestāde (PII) kā galvenais partneris 
kopā ar kolēģiem Krisjānsannas 
(Kristiansand) bērnudārzā Nor-
vēģijā, Maldegemas bērnudārzā 
Beļģijā un Ļubļanas Nedzirdīgo 
skolā Slovēnijā īstenoja Eiropas 
Savienības  (ES) izglītības, mā-
cību, jaunatnes un sporta pro-
grammas „Erasmus+” KA2 stra-
tēģiskās partnerības skolu sektorā 
finansēto projektu „Reiz tikās 
4  ceļotāji… Valsts valodas apgu-
ves veicināšana mazākumtautī-
bu bērniem” (Nr.  205-1-LV01-
KA219-013421_1).

Projekta galvenais mērķis bija 
veicināt valsts valodas apguvi PII 
audzēkņiem, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas. Citi mērķi: uzlabot 
izglītības pieejamību un sagatavot 
pedagoģisko personālu ar etnisko 
dažādību un iekļaušanu saistīto 
problēmu risināšanai; veicināt PII 
sadarbību Eiropā un vecumam 
atbilstīgu mācību metožu izstrādi 
valodas apguvē; stiprināt sadarbī-
bu ar vecākiem valsts valodas ap-
guvē.

Latviešu valodu vislabāk 
apgūst aktīvā darbībā

Projekta vadītāja Ilze Spunde 
stāsta, ka projekta aktivitātes bija 
mācību braucieni pie kolēģiem 
sadarbības valstīs, kur ar ārvalstu 
kolēģu pieredzi iepazinās 12 peda-
gogu no Rīgas 252. PII.

2016.  gada janvārī Rīgas 
252. PII pie sevis uzņēma kolēģus 
no Norvēģijas, Beļģijas un Slovēni-
jas. „Mēs bijām sagatavojuši pro-
grammu piecām dienām. Ārvalstu 
kolēģiem bija iespēja Rīgas Klasis-
kajā ģimnāzijā vērot matemātikas 
stundu krievu un latviešu valodā, 
noklausīties Latviešu valodas aģen-
tūras metodiķes Ērikas Pičukānes 
lekciju „Bilingvālas mācīšanas 
metode pirmskolā”. Viņi ne tikai 

vēroja dažādas atklātās nodarbības 
un iesaistījās tajās mūsu PII, bet arī 
iepazinās ar kolēģu darbu Rīgas 
141. PII „Kastanītis”, Rīgas 264. PII 
„Zelta atslēdziņa”, Rīgas 182.  PII 
un Valmieras Vājdzirdīgo bērnu 
internātvidusskolā–attīstības cen-
trā, kur vēroja atklāto stundu bēr-
niem ar dzirdes traucējumiem.

Lai bērni veiksmīgi apgūtu 
valsts valodu, būtiska ir vecāku 
iesaiste. To, kā mēs iesaistām vecā-
kus, viesi varēja redzēt, noskatoties 
izrādi „Sniega karaliene” latviešu 
un krievu valodā. Lai ciemiņi, kuri 
nezināja ne latviešu, ne krievu va-
lodu, varētu saprast, kad notiek 
pāreja no vienas valodas uz otru, 
mēs pacēlām kartīti ar sniegpārs-
liņu. Izrādē aktieru lomās iejutās 
bērni un viņu vecāki, kā arī skolo-
tājas.

Mācību vizītes noslēgumā sko-
lotāji un bērni bija sagatavojuši 
svētku koncertu, kurā iesaistīja arī 
viesus, un nedēļas beigās visi pra-
ta pateikt dažus vārdus latviski un 
krieviski,” stāsta projekta koordi-
natore Inessa Sapeško.

Rīgas 252.  PII latviešu valo-
das skolotājas Jolantas Sakšas 
pieredze liecina, ka bērni valsts 
valodu vislabāk apgūst aktīvā dar-
bībā  – rotaļājoties, dziedot dzies-
mas, skaitot skaitāmpantus. Katru 
dienu visās grupās notiek latviešu 
valodas nodarbība un arī pārējās 
nodarbībās un āra pastaigās skolo-
tājas ar bērniem sarunājas latviski. 
Ir ģimenes, kurās latviski runā arī 
mājās, un šo bērnu valodas pras-
mes ir ievērojami labākas.

„Mūsu skolotāji zina gan krie-
vu, gan latviešu valodu, tādēļ sazi-
ņa ar bērniem ir vieglāka, bet ko-
lēģi Beļģijā un Norvēģijā visbiežāk 
nezina to valodu, kurā runā bērns, 
taču, izmantojot attēlus, kustības, 
mūziku, dziesmas, tiek meklētas 
iespējas sazināties un valsts valodu 
apgūt; strādā arī tulki. Šajās valstīs 
īpaša uzmanība tiek veltīta sadar-
bībai ar vecākiem: reizi mēnesī 
tiek rīkotas tējas pēcpusdienas, ku-
rās tiek pārrunāts tas, kā bērnam 

sokas bērnudārzā, ko vecāki dara 
mājās un kas vēl būtu jāpilnveido. 
Ir interesanti, ka beļģi iedvesmo-
jās no mūsu pieredzes un saviem 
jaunākā vecuma bērniem sāka 
mācīt ne tikai flāmu, bet arī fran-
ču valodu, kaut gan līdz šim viņi 
otru valodu bērniem mācīja tikai 
ar 5–6 gadu vecumu. Viņi ir iegā-
dājušies franču valodas metodisko 
materiālu un mums rādīja, kā bēr-
ni apgūst valodu,” stāsta I. Spunde.

„Vēl no mūsu dārziņa viņi ir 
aizguvuši ideju par uzrakstiem uz 
visiem priekšmetiem, kas ir redza-
mi telpās, flāmu valodā,” piebilst 
I. Sapeško.

Runājot par idejām, kas tika 
noskatītas Norvēģijā, skolotājas 
atzīst, ka būtu vērts pārliecināt ve-
cākus par nepieciešamību vairāk 
laika pavadīt brīvā dabā, bet, lai to 
darītu, ir nepieciešams laikapstāk-
ļiem atbilstīgs apģērbs. Pedagoģes 
domā, ka bērniem vairāk vajag 
piedāvāt attīstošus uzdevumus, 
respektēt viņu individuālās vēl-
mes, nevis visiem vienlaikus pie-
dāvāt vienādus uzdevumus.

Ārvalstīs būtiska nozīme 
vizuālajai informācijai

I. Sapeško uzsver, ka Norvēģi-
jas un Beļģijas bērnudārzos, kā arī 
Ļubļanas Nedzirdīgo skolā satiekas 
dažādu tautību bērni, kuriem ir at-
šķirīgas dzimtās valodas. Šā iemes-
la dēļ gan vecāku informēšanai, 
gan bērnu mācību procesā liela 
loma ir vizuālajai informācijai, pie-
mēram, Maldegemas bērnudārza 
vadītāja prezentēja savu grāmatu 
par to, kā ar piktogrammām vecā-
kiem izskaidrot iekšējās kārtības 
noteikumus, jo arī vecāki nezina 
flāmu valodu, tādēļ viņi nesapra-
tīs rakstīto tekstu. „Arī mēs novē-
rojam, ka vecāki pret PII iekšējās 
kārtības noteikumiem attiecas for-
māli, tos pavirši izlasa un paraksta, 
tādēļ nereti par tiem ir jāatgādina.

Maldegemas bērnudārzā pe-
dagogi ir sagatavojuši metodiskos 
materiālus, kas pa tēmām ir sa-
kārtoti kastēs. Tos izmanto ne tikai 

skolotāji – arī vecāki tos drīkst pa-
ņemt uz mājām, lai mācītos kopā 
ar bērniem,” stāsta I. Sapeško.

Latvijas skolotājas esot pārstei-
dzis tas, ka Beļģijas bērnudārzā 
ir ievērojami mazākas telpas, kas 
ir bagātīgi aprīkotas ar dažādiem 
mācību līdzekļiem, piemēram, 
vannas ar zāģu skaidām, smiltīm 
un citiem birstošiem materiāliem 
bērnu rotaļām. Pēc nodarbībām 
bērni tiek iesaistīti telpu uzkopša-
nā. Ierobežotās kustības nodarbī-
bu telpā tiek kompensētas ar dažā-
diem trenažieriem. Latvijas skolo-
tājas izbrīnījis arī tas, ka bērniem 
nav maiņas apavu: ja viņi uz dārzi-
ņu atnāk ar gumijas zābakiem, tad 
tajos pavada visu dienu.

Ārzemju viesi Latvijā atzinīgi 
novērtēja mūsu bērnu ēdināšanu, 
jo visās šajās valstīs bērnudārzos 
netiek organizēta ēdināšana  – 
katrs bērns ēd to, ko vecāki viņam 
ir ielikuši līdzi kastītē.

Beļģijā skolotājas pabijušas ne-
dzirdīgo un neredzīgo skolā Brigē, 
apmeklējušas Ģentes migrantu 
bērnu skolu.

Krisjānsannas bērnudārzā 
visas nodarbības notiek vienā at-
klātā un tehniski labi aprīkotā tel-
pā, ir arī atsevišķa rotaļu telpa ar 
bagātīgu sporta inventāru. Liela 
uzmanība tiek veltīta tam, lai bēr-
nus jau kopš mazotnes norūdītu 
dzīvei Norvēģijas klimatiskajos 
apstākļos. Jaunākā vecuma bērni 
pusdienlaiku guļ ārā savos ratiņos, 
kas ir piestumti pie ēkas loga, lai 
skolotājas varētu uzmanīt, ja kāds 
bērns ir pamodies, raud. Bērni 
katru rītu ar kuģīti tiek aizvesti 
uz salu, kur ir dabas bērnudārzs. 
Piecas stundas viņi spēlējas ar da-
bas materiāliem, no tiem darina 
rotaļlietas, diendusu nosnauž šķū-
nītī uz lāviņām, kas ir pārklātas ar 
ģērētām ādām. Norvēģiem ir rak-

Izzina pieredzi mazākumtautību 
bērnu valsts valodas apguvē

  DAIGA KĻANSKAIK sturīgi, ka diendusu bērni guļ ārā.
Latvijas, Beļģijas un Slovēnijas 

kolēģiem bija iespēja uzzināt nor-
vēģu pieredzi patvēruma meklē-
tāju bērnu integrēšanā Norvēģijas 
izglītības sistēmā. Vispirms tiek 
izzinātas bēgļu ģimeņu vajadzī-
bas  – un atbilstīgi tām tiek orga-
nizēts turpmākais darbs. Mācību 
brauciena laikā skolotājas apmek-
lēja skolu, kurā galvenokārt mācās 
imigrantu bērni no 20–30 valstīm. 
Norvēģu valodas apguvei šajā sko-
lā intensīvi tiek izmantotas IT.

Skolotājām bija iespēja apmek-
lēt pirmsskolas izglītības metodis-
ko materiālu izstādi universitātē.

Ļubļanas Nedzirdīgo skolā 
bērni mācās, izmantojot kustības 
un spēles, piemēram matemātikā, 
mācoties ciparus, bērnam uz viena 
plakāta ir uzrakstīts cipars, kurš 
viņam ir jāattēlo ar lego klucīšiem, 
kā arī jāuzraksta ar drukātiem bur-
tiem, bet citam bērnam ir līdzīgs 
plakāts ar sarežģītākiem uzdevu-
miem un divu krāsu pērlītēm. Iz-
mantojot piktogrammas, viņi mā-
cās noteikt savas emocijas, novēr-
tē, kā ir apguvuši mācību vielu, arī 
iekšējās kārtības noteikumi tiek iz-
skaidroti ar piktogrammām. Bērni 
var sportot gan speciāli aprīkotās 
telpās, gan spēļu laukumos ārā. 
Vecāki nepieciešamo informāciju 
uzzina datorizētā stendā pie ieejas 
bērnudārzā.

Projekta vadītāja I.  Spunde 
uzsver, ka, īstenojot ES program-
mas „Erasmus+” KA2 stratē-
ģiskās partnerības skolu sektora 
projektus, pedagogiem ir iespēja 
paplašināt savu redzesloku, iegūt 
starptautisku pieredzi, izvērtēt to 
un vērtīgāko izmantot turpmā-
kajā darbā. Viņa aicina arī citas 
pirmskolas aktīvi iesaistīties „Eras-
mus+” projektos un izmantot pie-
dāvātās iespējas. 

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS,  KULTÛRAS

UN SPORTA DEPARTAMENTS

FOTO: no Rīgas 252. PII arhīva
Rīgas 252. PII ārvalstu viesi skatījās izrādi „Sniega karaliene” latviešu un krievu valodā. Izrādē aktieru 
lomās iejutās bērni un viņu vecāki, kā arī skolotājas. Vecāku ieguldījums, lai bērni apgūtu valsts valodu, 
ir ļoti svarīgs.

FOTO: no Rīgas 252. PII arhīva
Maldegemas bērnudārzā Beļģijā ir ievērojami mazākas telpas, kas 
ir bagātīgi aprīkotas ar dažādiem mācību līdzekļiem, piemēram, 
vannas ar zāģu skaidām, smiltīm un citiem birstošiem materiāliem 
bērnu rotaļām.

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli. Eiropas Komisijas (EK) atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un EK neuzņemas nekādu atbildību par te ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.
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FOTO: no projekta arhīva
Rīgas 64. vidusskolas skolēni ir radījuši galda spēli „Izaicini savu 
veiksmi”, lai attīstītu sadarbības prasmes, uzlabotu prasmi klausī-
ties un būt pacietīgam, lietotu zināšanas praktiski.

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli. Eiropas Komisijas (EK) atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un EK neuzņemas nekādu atbildību par te ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Eiropas Savienības izglītī-
bas, mācību, jaunatnes un sporta 
programmas „Erasmus+” projek-
tā „Rakstura veidošanas izglītība 
jauniešiem” (Nr.  2015-1-UK01-
KA201-013749, PVS ID 3490) 
divu gadu laikā ir īstenotas vairā-
kas aktivitātes – semināri, skolēnu 
un pedagogu pieredzes apmaiņas 
braucieni, jaunu metožu aprobā-
cija, kā arī izveidots metodiskais 
materiāls un mājaslapa (http://
www.shapingcharacters.eu) četrās 
valodās. Tajā ir apkopota infor-
mācija par projektu un izveidots 
resursu centrs, kurā skolotāji var 
atrast metodiskos materiālus rak-
stura veidošanas izglītībai.

Projekta „Rakstura veidošanas 
izglītība jauniešiem” mērķi ir radīt 
jaunu pieeju rakstura veidošanas 
izglītībā, veicinot sadarbību starp 
jauniešiem, skolotājiem, izglītības 
iestādēm un pašvaldībām; veicināt 
skolēnu motivāciju un sekmēt po-
zitīvas attieksmes un rakstura īpa-
šību pilnveidi, nodrošinot jauniešu 
personisko izaugsmi un sociālās 
integrācijas prasmes; radīt izprat-
ni un zināšanas par metodēm un 
pieejām, lai nodrošinātu personis-
ko izaugsmi un attīstību, pārliecī-
bu par savām spējām un uzlabotu 
pašnovērtējumu; sasniegt vieno-
tu izpratni par rakstura izglītības 
principiem un tās ietekmi uz jau-
niešu karjeras attīstību.

Projektā sadarbojās Lielbritā-
nijas partneri  – Beisingstokas un 
Dīnas aģentūra „Basingstoke Con-
sortium” un Kostello skola, Čehijas 
partneri – Olomoucas pašvaldība, 
Palacka Universitāte Olomoucā, 
Masarika pamatskola, Zviedrijas 
partneri – Jēvles pašvaldības izglī-
tības pārvalde, Jēvleborjas biznesa 
kopiena un Sofijedālas skola – un 
Latvijas partneri  – Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partaments, Rīgas 64.  vidusskola, 
jauniešu nevalstiskā organizācija 
„Young Folks LV”.

Projekta laikā, sadarbojoties 
jauniešiem, skolotājiem, izglītības 
iestādēm un pašvaldībām, tika 
meklēta jauna pieeja rakstura vei-
došanas izglītībā, lai veicinātu sko-
lēnu motivāciju un sekmētu pozi-
tīvas attieksmes un rakstura īpašī-
bu pilnveidi, nodrošinot jauniešu 
personisko izaugsmi un sociālās 
integrācijas prasmes un pārliecību 
par savām spējām.

Kas ir rakstura izglītība?
„Rakstura izglītība ir mērķtie-

cīga un apzināta cilvēka pamat-
vērtību, kuras ir vispārpieņemtas 
visās kultūrās, apguve, kā arī tādu 
vispārcilvēcisko spēju attīstības 
veicināšana un nostiprināšana, 
kas nepieciešamas dzīvei un dar-
bam mūsdienu mainīgajā pasau-
lē,” teikts metodiskajos ieteikumos 
„Rakstura izglītība”, ko ir izstrādā-

„Erasmus+” projektā izstrādāti 
rakstura veidošanas tiešsaistes rīki

  DAIGA KĻANSKAIK jusi Latvijas Universitātes (LU) Pe-
dagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes (PPMF) asociētā profe-
sore Ieva Margeviča-Grinberga.

Raksturu audzina 
gan formālajā, gan 
neformālajā izglītībā

LU PPMF Pedagoģijas zināt-
niskā institūta direktors vadošais 
pētnieks Manuels Fernandezs 
projekta noslēguma konferencē, 
kas notika 21.  septembrī Rīgas 
domē, uzsvēra, ka rakstura au-
dzināšana ir iespējama visa mūža 
garumā. Raksturu audzina gan 
formālajā, gan neformālajā izglītī-
bā. Viņš norādīja, ka jauniešiem ir 
svarīgs taisnīgums pasaulē un kar-
jeras veidošana, turklāt ir jāattīsta 
prasmes, lai jaunieši mācētu lietde-
rīgi izmantot laiku, lai pilnveidotos 
un būtu kopā ar cilvēkiem, kurus 
mīl. Pētnieks akcentēja vecāku bū-
tisko lomu bērna personības vei-
došanā, jo viņi var sniegt bērnam 
emocionālo līdzsvaru, kam ir bū-
tiska nozīme rakstura veidošanās 
procesā. M.  Fernandezs iezīmēja 
21. gadsimta problēmu, kurai sko-
lotājiem ir jāpievērš īpaša uzma-
nība, proti, dzīve virtuālajā vidē. 
„Tehnoloģijas mūs ne tikai vieno, 
bet arī šķir, tāpēc ir svarīgi skolā 
organizēt tādas aktivitātes, kas bēr-
niem un jauniešiem ļauj piedzīvot 
reālu dzīvi,” rosināja M.  Fernan-
dezs.

Asociētā profesore I.  Marge-
viča-Grinberga uzsvēra, ka patla-
ban ir modē diskutēt par to, kādi 
būs cilvēki 2030.  gadā, kādas būs 
viņu zināšanas, rakstura īpašības. 
„Pēdējos gados daudzās jomās, to 
vidū arī izglītībā, ir ienācis termins 
„VUCA (angļu val. volatility, un
certainty, complexity, ambiguity) 
world”, ko izmanto, lai raksturotu 
vispārējo apstākļu un situāciju ne-
pastāvību, nenoteiktību, sarežģītī-
bu un neskaidrību. LU Filozofijas 
un socioloģijas institūtā ir veikts 
pētījums, kurā tika secināts, ka 
Latvijas skolu pārvaldība ir pa-
kļauta nepastāvībai, nenoteiktībai, 
sarežģītībai un neskaidrībai – visu 
laiku notiek reformas, un nav 
skaidrs, kas ir sagaidāms nākotnē, 
bet nozarē strādājošajiem ir jābūt 
gataviem pielāgoties jaunajai situā-
cijai. Ir grūti pieņemt, ka pārbau-
dītas vērtības, kas praksē labi dar-
bojas, nepārtraukti tiek aizstātas ar 
jaunām idejām. Ir jārēķinās arī ar 
iedzīvotāju migrāciju uz lielākām 
pilsētām, izceļošanu no valsts, kā 
rezultātā skolas ar nelielu skolēnu 
skaitu tiek slēgtas.

„Futurologi uzsver, ka nākotnē 
nekā vieglāka nebūs, tikai sarež-
ģītāks, tādēļ esam spiesti domāt, 
kādiem mums vajadzēs būt dažā-
du nemieru, karu, izaicinājumu, 
krīžu, dabas katastrofu, jaunu 
tehnoloģiju laikā. Oktobrī Vācijā 
notiks konference, kurā diskutēs 
par to, kā atgriezties pie cilvēcīgā; 

kā atraut bērnus no tehnoloģijām, 
lai viņi pavadītu laiku kopā ar reā-
liem cilvēkiem, prastu sazināties ar 
viņiem ne tikai virtuālajā, bet arī 
reālajā vidē,” stāsta I.  Margeviča-
Grinberga, piebilstot, ka patlaban 
vienu projektu nomaina nākamais 
un netiek veidota sistēma  – dau-
dzas labas idejas paliek plauktos. 
„Tikai skolotāju ziņā ir uzkrāt labo 
pieredzi un izmantot to, audzinot 
skolēnus, jo cilvēciskais būs svarīgs 
arī 2030. gadā. Būtiski ir neaizvērt 
acis, reaģēt – ir pamats vai tā nav. 
Galvenais ir nepalikt vienaldzī-
giem.”

Svarīgi, lai skolēni nekad 
nepadodas grūtību priekšā

Beisingstokas Kostello skolas 
moderno valodu skolotāja Ljiljana 
Džonsa (Ljiljana Jones) noslēguma 
konferencē ar „iPad” rokās devās 
pie mikrofona, detalizēti komentē-
jot ierīces sniegtās komandas – kas 
viņai ir darāms, lai nonāktu līdz 
tribīnei, kur ir paredzēta uzstāša-
nās. Viņa strādā skolā 41 gadu un 
patlaban māca 14–16 gadus vecus 
jauniešus. Pedagoģe ir pārlieci-
nāta, ka izglītība nav tikai faktu 
zināšanas, bet arī rakstura audzi-
nāšana.

L.  Džonsa atzina, ka arī Liel-
britānijas skolās koncentrēšanās 
uz eksāmeniem ir problēma, taču 
svarīgi ir atcerēties, ka labākas at-
zīmes cilvēku nepadarīs par veik-
sminieku darba un privātajā dzī-
vē. Viņa atgādināja par septiņu C 
teoriju izglītībā: confidence (‘uz-
ticēšanās’), curiosity (‘zinātkāre’), 
creativity (‘radošums’), communi
cation (‘saziņa’), collaboration (‘sa-

darbība’), craftsmanship (‘amatu 
prasmes’), commitment (‘apņēmī-
ba’). „Mēs šodien esam runājuši 
par visām šīm īpašībām, kuras ir 
svarīgi attīstīt skolēnos, prasmīgi 
izvēloties uzdevumus ikdienā. Arī 
nejaukajam bērnam ir kas labs, 
skolotājam ir jāmēģina to atrast un 
izcelt,” ir pārliecināta pieredzējusī 
pedagoģe.

Viešņa stāstīja arī par kādu 
eks perimentu, kurā skolēniem bija 
jāveic viens un tas pats uzdevums. 
Vienas grupas sniegums tika no-
vērtēts kā labs, bet otras grupas 
skolēniem ieteica pilnveidot dar-
bu: pirmās grupas skolēniem zuda 
motivācija uzlabot savu sniegumu, 
savukārt otrās grupas skolēni neat-
laidīgi strādāja, lai darbs kļūtu vēl 
kvalitatīvāks. „Svarīgi ir iemācīt, 
lai skolēni nekad nepadodas, sa-
skaroties ar pirmajām grūtībām, 
bet pārvar tās un meklē aizvien 
jaunus risinājumus. Skolēniem ir 
jāuzdod tādi jautājumi, kas viņus 
rosinātu pašiem meklēt atbildes. 
Bērni ir zinātkāri, bet mēs skolā to 
diemžēl bieži vien nokaujam. Arī 
mums, skolotājiem, visu laiku ir jā-
turpina mācīties, un skolēni mums 
daudz ko var iemācīt, ja vien paši 
esam vērīgi,” atzina L. Džonsa.

Palīdz apzināties 
savas spējas

Konferencē ar atraktīvu pre-
zentāciju uzstājās Rīgas 64. vidus-

skolas skolēni, kuri dalījās pieredzē 
par to, ko viņi ir darījuši projekta 
laikā un kādi bijuši viņu personis-
kie ieguvumi. Viņi ir radījuši galda 
spēli „Izaicini savu veiksmi”, lai at-
tīstītu sadarbības prasmes, uzlabo-
tu prasmi klausīties un būt pacie-
tīgam, lietotu zināšanas praktiski. 
Jaunieši izgatavoja spēles laukumu 
ar bultu, 225  izvēles jautājumu 
kartītes, kas ir sadalītas trīs grūtī-
bas pakāpēs, 30 attēlu un kartīšu ar 
punktiem.

Pieredzes apmaiņas nedēļā Če-
hijā jaunieši guva priekšstatu par 
citām kultūrām, iepazīstināja citus 
ar savu kultūru, attīstīja sadarbības 
ar dažādiem cilvēkiem prasmes, 
pilnveidoja angļu valodas zināša-
nas, sadraudzējās un ieguva jaunus 
kontaktus. Projekta laikā skolēni ir 
secinājuši, ka, lai sasniegtu savus 
mērķus, ir grūti jāstrādā, nedrīkst 
baidīties no kļūdām, bet ir jārau-
gās, ko no tām var mācīties, ir jā-
paplašina savs redzesloks.

Rīgas 64.  vidusskolas direk-
tors Ernests Sviklis uzsvēra, ka 
pieredzes apmaiņā devās tie sko-
lēni, kuri paši to vēlējušies, nevis 
skolas izcilnieki. Vērtējot projekta 
rezultātus, Lisa Edvardsa (Lisa 
Edwards) no Beisingstokas atzina, 
ka skolēnu apmaiņa bija fantastis-
ka pieredze un pierādījums tam, 
cik lielas pārmaiņas var panākt 
vienas nedēļas laikā, piemēram, 
viens puisis, kurš visu laiku slēpās 
zem cepures, nedēļas beigās to no-
ņēma, jo beidzot viņu neviens ne-
kritizēja par katru nieku, bet viņš 
kopā ar citiem iesaistījās dažādās 
aktivitātēs un varēja atbrīvoties 
no tās čaulas, kurā visu laiku bija 
dzīvojis. Projekta dalībnieki atzina, 
ka rezultāta sasniegšanai svarīgs ir 
komandas darbs un atbalsts kat-
ram bērnam, pat tam, kuram it kā 
viss padodas, jo arī viņš kādā brīdī 
var apjukt un nezināt, kā labāk rī-
koties.

Runājot par to, vai šajā projektā 
gūtā pieredze un veiksmīgās meto-
des tiks iedzīvinātas skolā, E. Svik-
lis uzsvēra, ka jaunajā izglītības 
saturā obligāti ir jāiekļauj rakstura 
veidošanas izglītība. Viņš uzskata, 
ka pirms jaunu ideju iedzīvināša-
nas skolā tās vispirms ir jāapspriež 
gan ar pedagogiem, gan skolēniem 
un viņu vecākiem, lai visiem būtu 
vienota izpratne.

Pateicoties projektam, ir ta-
pusi vērtīga mājaslapa http://
www.shapingcharacters.eu, kuras 
sadaļā „Resursu centrs” dažādu 
mācību priekšmetu skolotāji var 
izvēlēties metodiskos materiālus 
vai iegūt idejas un iedvesmu, sa-
viem skolēniem palīdzot veidot 
raksturu. 
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Laikrakstā sākam sarunu ciklu 
par skolvadību. Pēc skolas akredi-
tācijas un direktores profesionālās 
darbības novērtējuma rezultātiem 
Izglītības kvalitātes valsts dienes-
ta (IKVD) vadība ieteica uzrunāt 
Berģu Mūzikas un mākslas pa-
matskolas direktori Ilzi Briņķi. 
Viņa ar savu darbu un attieksmi 
ir pratusi radīt uzticību kolēģos, 
skolēnos un viņu vecākos.

Kāds ir jūsu mērķis, kam tic 
un palīdz īstenoties arī visi ap-
kārtējie?

Kopā ar kolēģiem vēlamies 
izveidot ļoti, ļoti labu pamatsko-
lu, kurā bērni vēlētos mācīties un 
būtu pat konkurss, lai gan vecāki 
un Garkalnes novada dome jau 
cer, ka nākotnē tā pārtaps par vi-
dusskolu. Pati esmu no Inčukalna 
novada Vangažiem, pirms tam 
strādāju arodskolā, tāpēc zinu, ka 
katra skola un kolektīvs ir īpašs, 
tas ir jārespektē un neko nevajag 
sasteigt, ar to ir ļoti nopietni jā-
strādā.

Man ļoti patīk darbs, ko daru. 
Redzu, ka viss, ko kopā ar kolē-
ģiem esam iecerējuši, – gan izglī-
tības kvalitāte, gan pārējais  – ir 
pareizs, un uz to tiecamies.

strādā pirmskolā, mūzikā, māk-
slā, – noteicošais ir mīlestība pret 
bērniem. Var redzēt, kuriem acis 
mirdz, kuri ir fanātiķi, un tādu 
skolotāju skolā strādā ļoti daudz.

Pati ilgus gadus biju svešva-
lodu skolotāja, un man vienmēr 
bija svarīgi redzēt bērnu acis. Ja 
kaut kas liecināja, ka nav jēgas 
stāstīt par kādu gramatikas liku-
mu, tad labāk atlicināju minūtes 
no stundas, lai noskaidrotu, kas 
nomāc – vai pamats ir problēmas 
skolā, ģimenē vai varbūt nomoka 
izsalkums. Tagad mana kabineta 
durvis vienmēr ir vaļā  – tās aiz-
veru, ja notiek saruna vai neesmu 
telpā –, to zina visi un īpaša vizīte 
nav jāpiesaka.

Tātad nav problēmu atrast 
labus kadrus. Vai viņi paši pie-
sakās?

Nav viegli atrast pirmskolas 
skolotājus. Ir jārēķinās arī ar faktu, 
ka pirmskola atrodas Langstiņos 
un pārsvarā jāizmanto divi trans-
portlīdzekļi (28.  autobuss kursē 
tikai no Juglas). Tomēr daudziem 
attālums nav šķērslis, brauc skolo-
tāji, kuri dzīvo Limbažos, Siguldā, 
Jēkabpilī un meklē iespēju nedē-
ļas vidū uzturēties Rīgā. No pašas 
Garkalnes ir maz, pārsvarā no Rī-
gas un apkārtējiem novadiem.

Kāda ir sadarbība ar pašval-
dību?

Garkalnes novada domei varu 
teikt tikai paldies, jo pedagogi 
saņem 20 % piemaksu par darba 
kvalitāti un veselības apdrošinā-
šanas polises, kā arī tiek kompen-

sēti izdevumi par profesionālās 
pilnveides kursiem, dažādām 
mācībām. Tas varētu būt viens no 
motivācijas faktoriem, kāpēc sko-
lā strādā arī gados jauni kolēģi.

Noteicoša ir arī vide. Kad no-
kļuvu Upesciemā, uzrunāja ap-
kārtējā daba, arī ēkā ir īpaša aura, 
tādēļ uzreiz sapratu, ka labprāt 
vēlētos šeit strādāt. Iespējams, tas 
uzrunā arī citus.

Kādas ir jūsu prioritātes?
Esmu no vadītājām, kas vēlas, 

lai skolā ienāk gados jauni cilvē-
ki, arī vīrieši, piemēram, jauns 
puisis māca franču un angļu va-
lodu, jauni vīrieši pedagogi vada 

nodarbības mūzikas profesionā-
lajā ievirzē. Jaunajiem ir jāuzti-
cas! Darba sludinājumos pārsvarā 
pieprasa pieredzi, bet kur jaunais 
to ņems, ja nedosim iespēju? Ti-
kai ieejot klasē, var izprast, vai esi 
izvēlējies pareizo profesiju.

Skolotājus, īpaši gados jaunos, 
mudinu visu laiku izglītoties. Ja 
redzu, ka kādam ir spējas, dotī-
bas, gribēšana un varēšana, tad 
ik pa laikam sūtu mācīties. Dau-
dzi no pirmskolas turpina strādāt 
sākumskolā, patlaban vairākas 
auklītes jeb skolotāju palīdzes 
mācās par pirmskolas skolotājām. 
Šiem cilvēkiem ir pavisam citāda 
atdeve, ja savstarpēji uzticamies, 

ja viņi izjūt gan skolas vadības, 
gan pašvaldības atbalstu. Tās ir 
izaugsmes iespējas. Pavisam citā-
da attieksme būs tiem, kas ierodas 
strādāt uz brīdi.

Kādas attiecības ir izveidoju-
šās ar vecākiem, kā sadarbojaties 
ar viņiem?

Mums ir ļoti aktīva skolas pa-
dome, kurā darbojas pārstāvis no 
katras klases. Neesmu dzirdējusi, 
ka vecāki būtu kūtri un neatsaucī-
gi: viņi brauc līdzi uz sacensībām, 
ekskursijām, piedalās dažādos 
pasākumos. Vecākiem nav vien-
aldzīga skolas dzīve. Ļoti daudzi 
palīdzēja skolas celtniecībā. Jau 
pirms daudziem gadiem vecāki 
vērsās domē, norādot, ka ir ne-
pieciešama jauna skola. Kad sāku 
strādāt, vecākiem bija jāpierod un 
jāsaprot, kāds ir mans skatījums 
uz skolu un izglītības procesu, bija 
jāpārliecinās, ka tas ir līdzīgs tam, 
ko savos bērnos grib ieguldīt viņi. 
Ja ceļš un redzējums ir kopīgs, tad 
ir patīkami strādāt.

Šogad esmu arī audzinātāja 
8.  klases skolēniem. Sen nebiju 
saņēmusi no vecākiem tik aizkus-
tinošas vēstules, kurās viņi atklāj 
daudz pozitīva, ko bērni runā par 
mani kā skolotāju un direktori. 
Manuprāt, tas ir pats galvenais.

Laikam mani iespaido pašas 
pozitīvā pieredze. Esmu beigusi 
Kokneses vidusskolu, kuru vadīja 
burvīgs cilvēks – direktors Ilmārs 
Gaišs. Kad tinu atpakaļ atmiņu 
kamoliņu, atceros, kā mēs, sko-
lēni, izjutām cieņu pret viņu. Tās 
nebija bailes, bet tieši cieņa, un tā 
izpaužas dažādās niansēs attiecī-
bu kultūrā. Ir slikti, ja no direkto-
ra vai no jebkura baidās. Patlaban 
skolā uzsveram, cik svarīgi ir būt 
pieklājīgam, sveicināt. Bērni ir 
kolosāli, bet ir jautājumi, kas vi-
ņiem ir jāatgādina. Arī pašiem 
pieaugušajiem ir jāsveicina bērni, 
viņi jāpamana un jāpalīdz, kad vi-
ņiem ir grūti.

Piekrītu, ka ir cits gadsimts, 
ikdienā ienākušas IT tehnoloģijas, 
tādēļ bērni ir gudri, viņiem ir ci-
tāda domāšana. Būtiski ir viņiem 
uzticēties, tad ir ļoti labi rezultāti. 
Skolā mācās atsaucīgi un ļoti čak-
li bērni. Par visiem  – skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem  – varu 
teikt vislabākos vārdus.

Kā veidojas skolas mērķis, kā 
bērni, skolotāji un vecāki uzzina, 
kāds tas ir?

Mums nekas nav slēpjams. 
Vecākus iepazīstinām ar mācību 
programmām, ir pieejami nor-
matīvie dokumenti, daudzi vecāki 
iesaka arī, ko paredzēt skolas bu-
džetā, kas, viņuprāt, būtu nepiecie-
šams. Reizēm ikdienā neiedomā-
jamies, ko pavēsta skats no malas. 

Galvenais priekšnoteikums 
ir mīlēt bērnus

  ILZE BRINKMANEIK

FOTO: no I. Briņķes personiskā arhīva
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Ilze Briņķe kopā ar savas audzināmās klases skolē-
niem mācību gada sākumā.

NO IKVD PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS NOVĒRTĒJUMA 
KOMPETENCĒ „ORIENTĀCIJA UZ ATTĪSTĪBU”

Izglītības iestādes vadītāja:
•	 savu un izglītības iestādes darbu plāno saskaņā ar attīstības 

plānu un Garkalnes novada pašvaldības noteiktajām priori-
tātēm izglītības iestādē. 2016./2017. mācību gadā tika ievies-
tas jaunas izglītības programmas, izglītības iestāde paralēli 
vispārējās izglītības programmām īsteno profesionālās ievir-
zes izglītības programmas, un tas izglītības iestādei nodroši-
na multifunkcionāla kultūras un izglītības centra statusu, kas 
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu darbībā ir retums;

•	 rosina pedagogus apmeklēt profesionālās pilnveides kursus 
(seminārus), tādējādi tiek izteikta vēlme pilnveidot un papil-
dināt pedagoģiskā personāla zināšanas un arī izaugsmi;

•	 pilnvērtīgi izmanto mācīšanās iespējas darba situācijās. Piln-
veido darba veikšanas paņēmienus un papildina zināšanas 
savas darbības jomā;

•	 pastāvīgi analizē savu darbību un lūdz citiem (kolēģiem, paš-
valdībai) atgriezenisko saiti, lai noskaidrotu trūkumus un 
iespējas pilnveidot darba izpildi. Nodrošina personāla kvali-
fikācijas un profesionālās kompetences pilnveides atbilstību 
normatīvo aktu prasībām.

Turpinājums 13. lpp. 

Sen nebiju 
saņēmusi 

no vecākiem tik 
aizkustinošas vēstules, 
kurās viņi atklāj daudz 
pozitīva, ko bērni runā 
par mani kā skolotāju 
un direktori. Manuprāt, 
tas ir pats galvenais.



Kā piesaistāt kadrus, īpaši 
skolotājus, dažādās jomās? Vai 
īpaši plānojat, kā viņus motivēt?

Iespējams, tas ir mans iekšē-
jais profesionālais redzējums un 
savā ziņā intuīcija, bet diezgan ne-
kļūdīgi darba intervijā jau pēc di-
viem teikumiem saprotu, vai cil-
vēks strādās šajā skolā vai diemžēl 
nāksies atteikt. Tikai vienu reizi 
esmu kļūdījusies.

Kas jūs uzrunā  – ko vēlaties 
no kandidātiem dzirdēt, ko viņos 
meklējat?

Es neļautu strādāt skolā nevie-
nam, kurš nemīl bērnus. Lūdzu 
atbildēt, kā risinātu vienu vai otru 
konflikta jautājumu vai situāciju, 
kā iedomājas savstarpējo komu-
nikāciju. Svarīgs ir balss tembrs, 
intonācija, žesti. Nav svarīgi, vai 
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Nav jēgas strostēt 
vecākus, ir 

jāpanāk sistemātiska 
mācīšanās. Jāpanāk, 
lai bērns saprot, 
ka nevienam – 
ne direktorei, ne 
skolotājiem, ne 
vecākiem – nav 
vienalga, kas ar viņu 
notiek.



Turpinājums no 4. lpp. 

D.  Grīnfelde iesaka ļaut pa-
šiem bērniem izdomāt, ko un kā 
viņi varētu labāk paveikt, lai pa-
līdzētu, iepriecinātu, tādējādi vei-
cinot viņu sekmīgāku līdzdalību 
un sadarbību.

Lielajām idejām maz 
praktiska lietojuma

Par jau gūtajiem iespaidiem 
lūdzu dalīties Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijas (RTA) asociēto 
profesori Dr. paed. Mārīti Rozen-
feldi. Viņa secina:

„Šaubos, vai bērnam pirms-

skolas vecumā būs pa spēkam 
izdomāt piemērotāko, ja ģimenē 
nav labās prakses piemēru, kā rū-
pēties un cienīt vecus cilvēkus.

Biju darbnīcā „Skolēnu izaug-
smes sekotājs un tā veidošanas 
principi skolā”, kuru vadīja Cēsu 
Jaunās sākumskolas direktore 
Dana Narvaiša. Sev esmu atzīmē-
jusi, ka 40 minūtēs nav iespējams 
sasniegt tik daudz mērķu. Nesa-
dzirdēju, ko darīs tālāk, ja seko-
tājs atzīst, ka zināšanu pamati 
nav ielikti.

Lasu lekcijas studentiem, 
kuri skolā strādās ar īpašo va-
jadzību bērniem. Manuprāt, 
iekļaujošās izglītības mācību 
programmās jau ir tas, ko ek-
sperti atklāj kā jauno. Daudziem 
tiek radīts nevajadzīgs stress, 
gaidot jauno mācību saturu. 
Personīgi esmu iepazinusies ar 
daudzu valstu iekļaujošās izglī-
tības pieredzi, zinu, kā izglītības 
procesu realizē bērniem ar attīs-
tības traucējumiem. Uzreiz jau 
salīdzinu ar reālo situāciju Lat-
vijā un secinu, kas strādās, un 
to arī skolotājiem profesionālās 
pilnveides kursos nododu tālāk. 
Piedāvāju dažādus variantus, lai 
izmēģina. Akli pārnest citu val-
stu pieredzi nav iespējams.”

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
latviešu valodas skolotāja Inga 
Narmonta atzīst, ka visvērtīgākā 
ir un paliek skolotāju praktiskā 

dzīves pieredze, tādēļ esot īpaši 
vēlējusies konferencē dzirdēt la-
bos piemērus un kaut ko aizgūt 
ikdienas darbam.

Kādas pārdomas jau ir ra-
dušās? „Pagaidām secinu, ka 
visu vēlas uzvelt uz skolotāja 
pleciem un kaut kas būs jārada 
no nulles. Ja vēlamies cēlu mēr-
ķu vārdā strādāt skaisti un labi, 
tam ir jāvelta ļoti daudz laika. Ja 

valsts politikā tiek paredzētas iz-
maiņas, tad mums, skolotājiem, 
ir jāpiedāvā instrumenti, kā to 
darīt. Visbiežāk skolotāju trūkst 
vai arī tiem, kas strādā, ir ļoti 
liela slodze. Mūsu skolā ir trīs 
vakances, kuras aizpildu viena 
pati. Ja būtu vēl citi kolēģi, tad 
es ar viņiem varētu sadarboties, 
salīdzināt programmas, apmai-
nīties idejām, taču strādāju kat-

ru dienu no rīta līdz pulksten 
trijiem un pēc tam fiziski esmu 
ļoti nogurusi.

Piedāvātās idejas ir labas, un 
saprotu, kāda mērķa vārdā tas 
notiek, bet praktiskais risinājums 
ir grūti izpildāms. Piemēram, 
dzirdēju par digitālās kompeten-
ces novērtēšanu. Daudz kas no tā 
skolas ikdienā nedarbojas un pat 
nav vajadzīgs. Manuprāt, visiem 
nav jāprot veidot videoklipus, 3D 
maketus, tas varētu būt brīvas iz-
vēles darbs. Galvenais – būtu jā-
prot atrast informāciju, to kritiski 
izvērtēt, bet ne visiem skolēniem 
ir jāspēj radīt jaunu produktu. 
Vakar noskatījos izrādi „Savā-
dais atgadījums ar suni naktī” 
Nacionālajā teātrī, un tur ir uz-
svērta doma, ka katram ir nolikts 
savs ceļš. Tādēļ – vai vajag bērnu 
lauzt un dot viņam pilnīgi visu? 
Vai drīkstam pateikt – ja nepro-
ti to un to, tad neesi pilnvērtīgs 
21. gadsimta skolēns? Esmu dzi-
musi iepriekšējā gadsimtā un ne-
zināju daudz ko no tagad nepie-
ciešamā. Kādēļ tik ļoti uzsvērt un 
baidīt ar nezināmo?

Projektā „Kompetenču pie-
eja mācību saturā” iesaistītie ve-
cākie eksperti lielākoties ir jauni 
cilvēki, psihologi, „Iespējamās 
misijas” pārstāvji, kas strādā ide-
jas vārdā, taču tam pārsvarā nav 
praktiskā lietojuma,” norāda sko-
lotāja. 

Mācību procesā 
ir vajadzīgi ļoti 

labi mācību materiāli. 
Zināšanas var veidoties, 
arī diskutējot ar 
citiem, ir arī jāraksta, 
jārunā. Galvenais – ir 
jāvingrinās, jāatkārto, 
lai iegaumētu, tādēļ 
vienlīdz svarīgas ir 
abas – gan zināšanas, 
gan prasmes.


FOTO: Andris Bērziņš

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas lat-
viešu valodas skolotāja Inga 
Narmonta atzīst, ka piedāvātās 
idejas ir labas, un saprot, kāda 
mērķa vārdā tas notiek, bet 
praktiskais risinājums esot grū-
ti izpildāms.

FOTO: no RTA arhīva
RTA asociētā profesore Mārī-
te Rozenfelde uzskata, ka akli 
pārnest citu valstu pieredzi nav 
iespējams.

„Skola2030” vispirms aicina 
mācīties vērtēt un novērtēt

Tad varam par to sākt domāt un 
kopīgi strādāt.

Katru pusgadu un gadu no-
slēdzot, analizējam, kādi ir sa-
sniegumi olimpiādēs, konkursos, 
kāda ir vidējā atzīme, mācību 
gadu beidzot. Latiņu esam uzcē-
luši augstu. Ar pirmo dienu, kad 
ienācu skolā 2011. gadā, skolotā-
jiem esmu teikusi, ka nevajag dā-
vināt atzīmes, tām nav jābūt ļoti 
augstām, bet ir jāredz reālā situā-
cija. Jau trešo gadu vidējā atzīme 
ir vairāk par 7, centralizēto eksā-
menu rezultāti, beidzot 9. klasi, ir 
pat labāki nekā daudzām ģimnā-
zijām. Manuprāt, to esam sasnie-
guši tāpēc, ka ir ļoti labs atbalsta 
personāls  – sociālais pedagogs, 
psihologs, logopēds.

Ja kādam bērnam parādās 
problēmas, uzreiz runājam ar ve-
cākiem, kopīgi mēģinām rast risi-
nājumu un palīdzēt. Reizēm palī-
dzam atrast citu skolu ar piemē-
rotāku programmu. Ja bērns jūtas 
labi, tad arī vecāki jūtas labi un 
pārliecinoši. Pierādījums tam  – 
trīs gadus nav neviena nesekmī-
gā, bet  – vēlreiz uzsveru  – tas ir 
kopīgs skolotāju, skolas vadības 
un atbalsta personāla darbs. Nav 
jēgas strostēt vecākus, ir jāpanāk 

sistemātiska mācīšanās. Jāpanāk, 
lai bērns saprot, ka nevienam – ne 
direktorei, ne skolotājiem, ne ve-
cākiem – nav vienalga, kas ar viņu 
notiek. Zinām, ka vienmēr ir un 
būs bērni, kas nevar mācīties izci-
li, lai visos priekšmetos saņemtu 
9 un 10 balles, un to no viņa arī 
neprasīsim, jo talants, piemēram, 
var būt mākslā vai mūzikā. Visi 
nebūs zinātnieki, valstī ir vajadzī-
gi arī pavāri, šuvēji, kurpnieki. Ar 
savu iepriekšējo pieredzi lielāka-
jai daļu zēnu pēc 9. klases ieteiktu 
mācīties profesionālās izglītības 
jomā.

Ļoti ceru, ka jaunās izmaiņas, 
metodes palīdzēs iet pareizā vir-
zienā, vidusskolā samazināsies 
mācību priekšmetu skaits – to ir 
pārāk daudz – un paliks atsevišķi 
bloki; to vajadzētu darīt pat jau 
pamatskolas posmā. Katram pe-
dagogam šķiet, ka viņa mācītais 
priekšmets ir pats galvenais un 
svarīgākais.

Ja vecāki un bērni vēlas, lai vi-
sos mācību priekšmetos saņemtu 
9 un 10, tad rodas stress. Vienmēr 
esmu uzsvērusi, ka vislielākā kļū-
da, ko var izdarīt  – vēlēties caur 
bērniem realizēt savus neīsteno-
tos sapņus vai arī neizprast – pat 
ja pats esi bijis izcils matemātikā, 
bērns, iespējams, nespēj to pašu. 

Priecājos  – tomēr esam panāku-
ši, ka vecāki arvien vairāk uzticas 
skolotājiem.

Pēc stāstītā rodas iespaids, 
ka skolā valda ideālas attiecības 
un ne reizi nav bijis nekādu kon-
fliktsituāciju vai arī tās protat 
veiksmīgi risināt.

Ja apgalvotu, ka nekad nav 
bijis, tad tā nebūtu skola. Kon-
fliktsituācijas ir starp bērniem, ir 
starp bērniem un skolotājiem. Ir 
visādi, bet pirmais ir izrunāties, 
uzklausīt visas puses, tad mēģi-
nāt izprast, kā šķetināt. Uzreiz 

iesaistās skolas atbalsta personāls, 
bet ir bijuši pat gadījumi, kad nā-
cies piesaistīt Garkalnes novada 
sociā lo dienestu un pašvaldības 
policiju, toties situācijas ir veik-
smīgi atrisinātas.

Ja bērnam kaut kas neveicas, 
pirmais ceļš ir saruna ar klases 
audzinātāju un priekšmeta sko-
lotāju, kas vecākiem izskaidro, 
kāpēc nav vērtējuma vai ir 4 vai 
6 balles. Rodam iespēju apmeklēt 
konsultācijas.

Skola ir dzīvs organisms. Sko-
lēni nav lēni bruņurupucīši. Dau-
dziem patīk sportot, līdzšinējā 
skolas ēka ir ļoti maza un gaiteņi 
šauri, vienmēr būs kāda sadur-
sme.

Skolēnu uzvedība ir aktuāls 
jautājums. Kā vienojaties par 
noteikumiem, vai vienmēr kon-
sekventi tos ievērojat?

Katrā skolā ir iekšējās kārtības 
noteikumi, ar kuriem ir iepazinu-
šies bērni un viņu vecāki, bet uz-
sveram kādu aktualitāti. Patlaban 
skolotāji ir ierosinājuši panākt, lai 
viens otru vairāk sveicinām. Sa-
viem astotajiem arī atgādinu, cik 
svarīgi ir sveicināt, atvērt durvis, 
pasniegt mēteli u.  tml. Sākumā 
puiši smīnēja, bet tagad redzu, 
ka paver ēdnīcas durvis un palaiž 

skolotājas, savas klases meitenes. 
Bērni nav slikti, bet ir savu vecāku 
spogulis – nereti novēroju, ka arī 
vecāki paiet garām skolas dežu-
rantam, skolotājiem un nevienu 
nepasveicina. Skola var tikai pa-
pildināt to pamatu, ko ir ielikuši 
vecāki.

Skolai top jauna piebūve, tā-
tad telpas ir kļuvušas par šauru. 
Vai bērnu pieplūduma iemesls 
ir bijis Pierīgas vilinājums, vai 
tomēr sava loma ir skolas repu-
tācijai?

Daudzi vecāki izvēlas šeit celt 
mājas, bet ierodas arī no apkārtē-
jiem novadiem, citi mani atceras 
no iepriekšējās darbavietas un 
laikam zina, ko sagaidīt. Pamat-
skolā vairāk par 26 soliem klases 
telpā nevaram ielikt, patlaban 
mācās 307 skolēni, bet, kad uzcels 
piebūvi, būs iespēja uzņemt vēl; 
būvēs sporta zāli, jaunu ēdnīcu, 
laboratorijas.

Par visiem skolas pasāku-
miem cenšamies pavēstīt novada 
laikrakstā, mūs apciemo arī citi 
plašsaziņas līdzekļi, bet spriežu, 
ka labie vārdi ceļo no mutes mutē. 
To dzirdu no bērniem, kuri atnāk 
un vēlas mācīties mūsu skolā, jo 
kāds esot ieteicis. Tas, protams, ir 
patīkami. 

Turpinājums no 12. lpp. 
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„Izglītība ir dzīves pieredze 
dzīvei. Izziņas, apziņas (domāša-
na), rīcības vienotā ritējumā vei-
dojas ikviena cilvēka dzīves pie-
redze turpmākajai dzīvei,” atzīst 
Latvijas Universitātes  (LU) eme-
ritētais profesors Dr. phys. Andris 
Broks, kuru sastopu LU Dabas-
zinātņu centrā lasām lekcijas par 
domāšanas sistemoloģiju topoša-
jiem medicīnas studentiem.

Lekcijas ievadā profesors at-
gādina psiholoģijas lielo nozīmi 
un ar nožēlu secina, ka ne ma-
zums viņa kolēģu fiziķu to neuz-
skata par zinātni. „21.  gadsimtā 
skolā gan bioloģija, gan fizika ir 
jāskata kopā ar psiholoģiju un 
fizioloģiju,” norāda profesors. 
Viņaprāt, īpaši, kad dzīvojam 
tehnovidē, zinātniskās izziņas 
aktualitāte iegūst principiāli jau-
nu nozīmi. Lai uzturētu zinātnis-
ki radīto tehnovidi un nodroši-
nātu tās saudzējošo kopsaisti ar 
tradicionālo dabasvidi, vismaz 
daļai cilvēku šīs abas vides ir arī 
pamatīgi jāizprot. Lai zinātnes un 
tehnikas progress nekļūtu pārāk 
agresīvs mūsu dzīves videi, ir pie-
nācīgi jānovērtē, vai morāle neat-
paliek no straujās intelekta attīs-
tības. Cilvēkam svarīgi ir izprast 
sevi un citus, lai izprastu pasaulē 
notiekošo.

„Ikviena pedagoga filosofiskā 
un psiholoģiskā sagatavotība ir 
divi no trim vaļiem, uz kuriem 
balstās viņa profesionalitāte jeb 
profesionālā kompetence. Tre-
šais valis, protams, ir pedagoga 
izvēlētā izglītības priekšmeta 
konkrētā satura un tā īstenoša-
nas metodiku pārvaldīšana. Tik-
pat nozīmīgi šie divi pirmie vaļi 
ir arī izglītības vadītājiem, kuru 
trešais valis ir vadības darba sa-
turs un metodes,” atzīst A. Broks. 
Viņaprāt, izteikto akcentu uz filo-
sofiju un psiholoģiju izglītībā pa-
mato izglītojošās darbības īpašā 
misija – cilvēku dzīves pieredzes 
kopšana un izplatīšana. „Cilvēku 
dzīve, tās vieta un loma pasaulē 
ir izglītojošās darbības vispārī-
gais un vispārējais priekšmets. 
Šā priekšmeta īstenošana prasa 
iespējami skaidru un izsmeļošu 
priekšstatu par pasaules un cil-
vēka būtību, jo citādi taču nav 
iespējama nopietna cilvēku izglī-
tošana – viņu sagatavošana dzīvei 
pasaulē” – vēl viena no profesora 
atziņām, no kurām daļa ir apko-
pota jau 2000. gadā izdotajā grā-
matā „Izglītības sistemoloģija”.

Vajag dzīvot domājot, 
nevis mācīt domāt

Vaicāts par pagaidām dzirdē-
to un lasīto saistībā ar jaunā izglī-
tības satura izstrādi un aicināju-
mu visiem mācīties domāt, profe-
sors nopietni saka: „Vajag dzīvot 
domājot, nevis mācīt domāt, ko 
pat nevar izdarīt. Man nav pārlie-
cības par projekta galarezultātu, 
jo process būtu jāvirza speciālis-

Izglītība ir dzīves pieredze dzīvei

tiem mācību priekšmetos, nevis 
no ASV pārņemtām „Iespējamās 
misijas” idejām. Skolotāji praktiķi 
ir uztraukušies, jo apzinās, ka vi-
ņiem būs jāiet klasē pie bērniem, 
taču diskusijās netiek iesaistīti.”

Profesoram neesot izprotams 
arī Valsts izglītības satura centra 
vadītāja Guntara Catlaka izteik-
tais apgalvojums, ka ir jāapgūst 
kompetence sadzīvot ar nenoteik-
tību. A. Broks uzskata, ka izglīto-
jošās darbības gaitā ir nemitīgi 
jāīsteno aktuālo zināšanu, pras-
mju un attieksmju sakārtošana 
jeb sistematizēšana. „Izglītojošā 
darbība ir sistēmiska cilvēkdarbī-
ba, kuras virsuzdevums ir cilvēka 
apziņas atbilstīga sakārtošana. Šīs 
sakārtotības pakāpe, savukārt, 
ir pamats tam, kurā dzīves kva-
litātes līmenī attiecīgā persona, 
sabiedrības daļa vai sabiedrība 
kopumā īsteno savu darbību. Ti-
kai sakārtots cilvēks izglītojošā 
darbībā spēj efektīvi sakārtot arī 
citus cilvēkus. Izglītots cilvēks ir 
sakārtots cilvēks, kas dzīvo sakār-
totu dzīvi, bet izglītojošā darbība 
ir sakārtota cilvēkdarbība,” ir pār-
liecināts fizikas profesors.

Raksturojot pedagoģisko 
procesu, A. Broks uzsver, ka tā ir 
radoša sadarbība  – partnerattie-
cības kā dejā, bet vienam ir jābūt 
vadītājam, tādēļ nepieņemams 
šķietot apgalvojums par bērncen-
trētu izglītību. „Skolotājs ar sko-
lēnu ir partneri, kuriem ir kopīgs 
mērķis, piemēram, dejot valsi, 
bet neviens nav centrā. Kopā ar 
bērnu vajag pētīt, jo viņš ir pēt-
nieks, bet mērķi nosaka skolotājs, 

jo tā ir viņa brīvība un atbildība 
reizē,” secina profesors, skolēna 
darbību, lai viņam veidotos pa-
saules un dzīves izpratne, izsakot 
šādi: skatos, ausos, taustos, tad 
domāju, lai rīkotos.

Izglītības sistēmas īpašības
A.  Broks ir analizējis izglītī-

bas sistēmu saturisko un funk-
cionālo struktūru, ar kuru sākām 
iepazīstināt jau laikraksta 23. feb-
ruāra numurā.

Profesors atgādina, ka 
1998.  gadā izglītības satura pa-
matjēdzienu kopā tika iekļauti 
jēdzieni „zināšanas”, „prasmes” 
un „attieksmes”, šā satura īste-
nošanas jeb pedagoģiskā procesa 
struktūrā izdalot mācību un au-
dzināšanas procesus: „Mūsdie-
nu vispārīgajā izglītības teorijā 
tas nozīmē, ka izglītība ir īpaši 
organizētā veidā iegūta dzīves 
pieredze (zināšanas, prasmes, 
attieksmes) dzīvei. Jēdziens „dzī-
ve”, savukārt, nozīmē kopsaistītu 
daudzveidīgu cilvēkdarbību ko-
pumu, kurā katra cilvēkdarbība ir 
saistīta ar noteiktas cilvēka dzīves 
vajadzības apmierināšanu. Vis-
beidzot – ikvienai cilvēkdarbībai 
ir raksturīga universāla struktū-
ra, kuru veido cilvēka īstenotās 
izziņas, apdomas un rīcības dar-
bības. Tādējādi izveidojas sešu 
pamatjēdzienu sistēma, kas tad 
arī veido mūsdienīgu jēdziena 
„izglītība” sistēmisko izpratni. 
Teikto varam uzskatāmi rakstu-
rot (vizualizēt), izmantojot šādas 
domu kartes jeb struktūrloģiskās 
shēmas.” (Sk. shēmu „Izglītības 

kā dzīves pieredzes pamatstruk-
tūra” un „Izglītība kā izglītojošās 
darbības rezultāts – dzīves piere-
dze (zināšanas, prasmes, attiek-
wsmes) dzīvei (izziņai, apdomai, 
rīcībai)”.)

Kā norāda A. Broks, sistēmis-
ki apzinot valstiski organizētas 
sabiedrības izglītojošās darbības 
organizāciju un īstenošanu, ir 
skaidri jāapzina gan izglītības sis-
tēmas iekšējā vide, gan izglītības 
sistēma kā valsts nozīmīga apakš-
sistēma līdztekus citām apakšsis-
tēmām. „Proti, izglītības sistēmas 
īpašības, kas vienmēr un visur 
visus interesē, nosaka šīs sistēmas 
iekšējā un ārējā vide to kopsaistī-
bā. Diemžēl, bet ļoti bieži šo vienu 
no sistēmteorijas pamatatziņām 
aizmirst vai nepamatoti ignorē,” 
secina fizikas doktors.

Domu kartē „Mūsdienu valsts 
dzīves pamatnozaru veidotā 
struktūra” šīs kopsaistības vizua-
lizē valsts pamatnozares kā apakš-
sistēmas savienojošās līnijas.

Valsts kā sistēmas ārējā 
vide (citas valstis)

Profesors norāda, ka izglī-
tojošajai darbībai, kā jau visām 
apzinātām cilvēkdarbībām, ir 
raksturīgas mērķtiecīgo darbību 
vadības un izpildes apakšsistē-
mas. Izglītības vadības daļa ie-
tver izglītības politiku, izglītības 
pārvaldību un ekonomiku, kā arī 
izglītības kvalimetriju. „Pedago-
ģija ir izglītības olas dzeltenums, 
kurā īstenojas mācību un audzi-
nāšanas procesi. Shēma atgādi-
na, ka vajadzību apmierināšanai 

vienmēr un visur ir nepiecieša-
mi līdzekļi. Arī to, lai cik tas ne-
būtu dīvaini, ļoti bieži apzināti 
vai neapzināti piemirst,” uzsver 
A. Broks.

Jautāts, kāpēc nesokas ar iz-
glītības sistēmas (un ne tikai šīs 
nozares) darbības efektivitāti, 
A.  Broks atzīst: „Jā, teorijā jau 
viss ir vienkārši un skaidri, taču 
reālā prakse ir daudz sarežģītāka. 
Šis ir sarežģīts laiks, jo tas ir pār-
maiņu laiks. Mainība visapkārt 
mums un mēs mainībā, mainī-
bai īstenojoties kā izmaiņām un 
pārmaiņām. Mainība parasti skar 
gan materiālo, gan garīgo dzīvi, 
mainās fizisko un garīgo vērtību 
orientācija.

Pagājušā gadsimta noslēgu-
ma dekāde iezīmējās ar sociālis-
tisko valstu savienības sabruku-
mu. Sākās būtiskas pārmaiņas 
arī savu valstiskumu atguvušajā 
Latvijā, bet šodien tās vēl nav ne-
sušas gaidītos rezultātus. Kāpēc? 
Diemžēl, bet valsts dzīves polit-
ekonomiskās realitātes gadsimtu 
mijā radīja ļoti nelabvēlīgu vidi 
turpmākajai progresīvai attīstī-
bai, proti, valsts no pārmērīgas 
kolektivizācijas grāvja ieslīdēja 
pārmērīgas privatizācijas grāvī. 
Sabiedrībai zaudējot vērtīgus so-
ciālisma ieguvumus, ar kapitālis-
ma ieguvumiem bagātinājās tikai 
neliela sabiedrības daļa. Šodien 
esam tur, kur esam pēc valsts me-
žonīgā kapitālisma savtīgi uzbrū-
košās attīstības. Tādējādi atkal 
kļuva aktuāla sabiedrības dzīves 
politekonomijas klasika.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                                                                                    

Vērtīborientācija  
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 (Kas tas ir?)   (Kā to izdarīt?)  (Kāpēc to tā darīt?)
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darbību. 
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DZĪVES 
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1. pants, 1998.
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Veselība  
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Izglītība kā izglītojošās darbības rezultāts – 
dzīves pieredze (zināšanas, prasmes, attieksmes) 

dzīvei (izziņai, apdomai, rīcībai)

Izglītības sistēmu funkcionālā struktūra

s

s
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TURPINĀM
iespiestās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,

elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un 
„Vecākiem”, iespiestā žurnāla „Praktiskie Rokdarbi”

2018. gada abonēšanas kampaņu REDAKCIJĀ!
Laikraksta gada abonements – 66,50 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 70 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

7. „Izglītība un 
Kultūra” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 

94,50 EUR

1. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” – 86,48 EUR

2. Žurnāli „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 56 EUR

3. „Izglītība un Kultūra” + 
„Pirmsskolas Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 122,50 EUR

4. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” + „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 
142,48 EUR

5. „Izglītība un 
Kultūra” +iespiestais 
žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 

114,48 EUR

6. „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” – 
75,98 EUR

N. 
p. k.

Komplekta nosau-
kums / Mēnesis I II III IV V VI VII* VIII IX X XI XII

1. IK (iespiesta vai 
elektroniska) 6,55 13,30 32,30 37,05 44,65 47,50 55,10 57,00 62,70 66,50 66,50

2. V 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 21,60 24,30 27,00 28,00 28,00

3. IK + V 9,25 18,70 40,40 47,85 58,15 63,70 76,70 81,30 89,70 94,50 94,50

4. PI + V 6,20 12,00 21,00 24,80 31,00 37,20 49,60 50,90 52,50 56,00 56,00

5. IK + PI + V 12,75 25,30 53,30 61,85 75,65 84,70 104,70 107,90 115,20 122,50 122,50

6.
IK + iespiestais 
žurnāls „Praktiskie 
Rokdarbi” (PrR)

16,75 43,95 57,49 68,54 79,59 86,48

7. IK + PrR  
ar pielikumiem 16,75 43,95 61,45 68,54 79,59 94,40

8. IK + PI + V + PrR 28,75 68,75 94,69 118,14 132,09 142,48

9. IK + PI + V + PrR  
ar pielikumiem 28,75 68,75 98,65 118,14 132,09 150,40

10. IK + V + PrR 22,15 54,75 73,69 90,14 106,59 114,48

11. IK + V + PrR  
ar pielikumiem 22,15 54,75 77,65 90,14 106,59 122,40

12. PI + V + PrR 15,45 31,70 47,19 63,04 69,39 75,98

13. PI + V + PrR  
ar pielikumiem 15,45 31,70 51,15 63,04 69,39 83,90

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” (IK) un elektronisko izdevumu 
„Pirmsskolas Izglītība” (PI) un „Vecākiem” (V) abonēšanas cenas 2018. gadam

* Jūlijā laikraksts un tā pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā
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Vislielākā mīkla pedagogam 
ir skolēna – bērna, pusaudža, jau-
nieša  – dvēsele. Un varbūt, tikai 
nonākot saskarē ar to, skolotājs 
atskārst, ka arī viņējā ir gan prie-
cīgs, gan reizēm baiss noslēpums 
viņam pašam. Divas jaunas grā-
matas, kuras septembrī, mācību 
gada sākuma un solījumu mēne-
sī, ir skaisti nosvinējušas atvēr-
šanas svētkus, aicina ceļā uz šo 
mīklu un noslēpumu zemi – cil-
vēka dvēseli.

Mūsdienu latviešu literatūras 
klasiķes Ilzes Indrānes miniatū-
ru un tēlojumu grāmata „Basām 
kājām” ir veca un jauna reizē. 
Veca, jo tās sākumi ir pagājušā 
gadsimta 60.  gados, kad tolaik 
jaunās rakstnieces dzīves vēro-
jumi, apliecinājums, mīlestība, 
dabas un cilvēka gudrības, atzi-
ņas veidojās par nelieliem prozas 
gabaliņiem. Veca, jo piedzīvojusi 
jau trešo izdevumu: 1970. gadā – 
atsevišķā izdevumā, ko cilvēku 
tūkstoši ir apgrozījuši rokās un 
kas, ticu, stāv daža skolotāja ar-
vien pārlasāmo grāmatu plauk-
tiņā; 1986.  gadā darbu izlasē 
„Dzeguzīte gadus skaita”; šogad, 
rakstnieces 90. jubilejas gadā, at-
kal atsevišķā izdevumā (apgāds 
„Jumava”). 3.  izdevums sveicina 
ar tām pašām Ulda Zemzara ilus-
trācijām 1. izdevumam, savukārt 
tekstu sakārtojums katrā izdevu-
mā ir cits. Jaunizdevuma tekstus 
kopā ar autori rediģējusi Dace 
Zvirgzdiņa. „Visi darbi no dzīves 
vien nāk,” viņa saka.

Jauna, jo koki un cilvēki jo-

projām aug līdzīgi, ābele zaļo, 
zied un dāsni sniedz augļus cil-
vēkam, bet tās nāve bērna dvēselē 
var ievilkt baltu un smaržīgu ēnu 
(„Ābele aiz žoga”). Jauna, jo ļau-
dis savus šaubu un sāpju jautāju-
mus joprojām uztic jūrai, cerot, 
ka „zilā aizskalos grūtos vaicāju-
mus, sīkās rūpes un šaubas, nie-
cīgus priekus un bēdas padarīs 
par baltām krastmalas smiltīm” 
(„Sārtā svītra”). Jauna, jo laika un 
dzīves izjūta dienu no dienas kat-
ram meklētājam un izzinātājam 
veidojas citādi („Akmens kaba-
tā”). Jauna, jo katra ieguldījums 
veido nākotnes sējumus zemē, 
dabā un cilvēku sirdīs un prātos 
(„Sējums”).

Grāmatu, piedaloties „Juma-
vas” vadītājam Jurim Visockim, 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejs atver literatūras 
skolotājiem veltītā stundā, uz 
kuru ir ieradies arī rakstnieces 
dēls Juris Jātnieks. Viņš tālrunī 
ir ierakstījis I.  Indrānes sveicie-
nus un vēlējumus mums katram 
celties spārnos, sveicināt „saulīti, 
zvaigznīti, Ķirškalni [skolotāja 
un dzejniece Adina Ķirškalne 
(1915–2009)] un Bērzkalni [sko-
lotāja Marija Bērzkalne (1896–
1982)] un tos, kas iet aiz viņām”, 
iesvētīt katra skolēna balto lapu, 
kurā viņš rakstīs sacerējumus un 
savu dzīvi, savukārt pats ikvienu 
skolotāju aicina braukt ciemos 
pie rakstnieces, kura labprāt sir-
snīgi dalās savas dzīves atziņās, 
priecājas par viesiem un ir gatava 
veltīt viņiem laiku.

„Ja neiemācīsies valodu, vis-
pār neko nesasniegsi,” J. Jātnieks 
atzīst. „Skolotāja misija ir mil-

zīga. Nenovērtējiet paši to par 
zemu! Ja valoda ir laba, tīra, iz-
justa, tad  – vienalga, vai cilvēks 
raksta vēstules vai Eiropas Ko-
misijas direktīvas, – viss ir sapro-
tams. Valodā skolotāja loma ir 
milzīga.”

Un ceļš, pa kuru I.  Indrāne 
ved savu lasītāju, ir dzirkstoši 
krāsains un varavīkšņaini nepa-
stāvīgs, bet dzīvīgs, un tie, kuri šo 
ceļu iet, ir bagāti: kādam pieder 
jūra („Baltais dzintars”: „Vaka-
rā, kad viļņos nogrimst saulrieta 
tilts, Jurģis ņem lielu gliemežvā-
ku, ieloka tur savu jūru kā zilu 
lakatu un nes mājās. Un paskatie-
ties, kā viņš aiziet! Kā jau cilvēks, 
kam pieder jūra.”); citam  – pa-
saules smaržas („Tornis”: „– Ņem 
kannām, mucām, spaiņiem! Visa 
pasaule smaržo. [..] Un pēc lietus 
pasaule smaržo kā svētnīca. Ļau-
dis iznāk pagalmos ar kannām, 
spaiņiem, bērni ar krūzītēm, ar 

Divi pieskārieni cilvēka būtībai

cepurēm, klusē, laikam smeļ.”); 
vēl kādam  – mīlestība („Nebei-
dzamā vēstule”: „Mīlestība var 
droši stāvēt kaila krastā, ielā, tir-
gus laukumā, skaistumam cilvēku 
pasaulē arvien atradīsies nealgoti 
sargi un teiks: „Neaiztiec!””) un 
jauns sākums („Divi cukurgrau-
di”: „Kad ūdensplūdi noskalos šo 
pasauli, tad viss sāksies no jau-
na ar tev pretī pasniegtu cilvēka 
plaukstu, uz kuras guļ sirds.”); 
un vēl citam – mūžība („Ziemeļu 
elpa”: „Cilvēks sniedz roku atva-
dām, un mums pieder vēl vesela 
mūžība pusstundas garumā.  [..] 
cik nenosakāms savā garumā 
ir ziedu un lietu mūžs.”) vai pat 
visa pasaule („Mantojums”: „[..] 
tavs dēladēls saņems mantojumā 
pasauli, uz kuras augs bērzs. Ar-
vien vēl pa vecam  – ar saknēm 
zemē, ar galotni debesīs.”)… Ko 
paņemsi Tu, skolotāj?

Mazāk ar maņām, vairāk in-

  SANITA DĀBOLIŅAIK

FOTO: Sanita Dāboliņa
Inta Blūma (no kreisās) un Natja Čabukjani grāmatas „Pieskāriens bērna dvēselei” atklāšanā.

tuitīvi tveramu ceļu mudina iet 
Intas Blūmas grāmata „Pieskā-
riens bērna dvēselei”. Grāmatu 
„Latvietes karma” un „Ardievu, 
karma!”, bloga „Sirds ceļš” autore, 
Vidzemes Retrītu centra, medi-
tāciju, pašizziņas semināru (arī 
vebināru) un ceļojumu vadītāja 
I.  Blūma ir novērojusi, ka bērni 
„šodien ir pavisam citādāki nekā 
mēs. Uz Zemi nāk pavisam citu 
vibrāciju Dvēselītes, un mums ir 
ticis gods tās kādu laiku pavadīt. 
Turklāt ne tik daudz audzināt un 
mācīt, cik mīlēt, atbalstīt vai  – 
mazākais  – netraucēt tām darīt 
to, pēc kā tās ir atnākušas”.

Arī šī ir grāmata, kas var kļūt 
par mācību un metodisko grāma-
tu skolotājam, audzinātājam un 
kas var ieprasīties ne tikai pārla-
sāmo grāmatu plauktiņā, bet arī 
mūsu rokās, kad strādājam (dzī-
vojam, mīlam…) kopā ar bēr-
niem.

I. Blūma vienkārši un lietpra-
tīgi izskaidro, kas ir meditācija 
bērnam un kādas ir tās funkcijas: 
meditācija bērnam ļauj sazemē-
ties, nomierināties, dziedināties, 
atbrīvoties no zemo frekvenču 
enerģijas, no bailēm, izpaust savu 
iekšējo pasauli, piepildīties ar mī-
lestību, atvērt talantus un spējas. 
Vienkāršie, bet izjustie un gaišie 
meditāciju teksti pieaugušajam 
palīdz ieskatīties sava bērna (au-
dzēkņa, skolēna) pasaulē, kā arī 
pašam sevī, sadraudzējoties ar 
savu iekšējo bērnu.

Gruzīnu mākslinieces auto-
didaktes Natjas Čabukjani (Natia 
Chabukiani) brīnumaini dzīvi un 
krāsaini ilustrētajā grāmatā ir ap-
kopotas deviņas meditācijas bēr-
niem (miedziņa, mīlestības, ener-
ģiju sakārtošanas, sazemēšanās, 
drosmes, eņģeļu, dziedināšanās, 
pašapziņas, talantu atvēršanas) 
un vēl viena īpaša meditācija, ko 
autore nosauc par pirmo soli, – tā 
ir māmiņas meditācija  – sagata-
vošanās, noskaņošanās, lūgšana, 
pirms pieaugušais (jo māmiņas 
vietā var būt tētis, kāds no vec-
vecākiem, auklīte, skolotājs utt.) 
sāk vadīt meditāciju bērnam. 
Balstoties savā pieredzē, I. Blūma 
meistarīgi sagatavo katru pieau-
gušo šim darbam, tā ka bailēm 
(mums taču arvien ir bail uzsākt 
ko jaunu!) vairs nav vietas. Katrai 
meditācijai ir ievads  – pieredze, 
paskaidrojumi, teorētiskais pa-
matojums.

Skolotājiem noteikti intere-
santa būs sadaļa „Jautājumi un 
atbildes” un „Atsauksmes”, kur 
rast idejas, iedrošinājumu, prak-
tiskas norādes.

Atvēršanas svētki „Jāņa Rozes 
grāmatnīcā” uzplauka brīnišķī-
gi un viegli kā pati grāmata: ar 
mīļiem vārdiem, īpašām burvju 
konfektēm, meditāciju, autogrā-
fiem un atkal kāda jauna ceļa ap-
solījumu katram pašam sev. 


