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Pārmaiņas radām kopā – skolēni, skolotāji, vecāki 

Ko var darīt vecāki? 

Jaunā satura autori ir secinājuši, ka aizvien lielā neziņā ir daudzi vecāki. Vecākiem ir daudz 
mītu par to, kas notiek skolā. Katrs vecākas zina to, ko zina no saviem skolas gadiem. 

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks skaidroja, ka “jaunais saturs  pieeja 
satura apguvē ir pieeja, lai bērni un jaunieši mācītos mērķtiecīgāk, prasīgāk paši pret sevi un 
citiem, un padziļināti apgūtu mācību priekšmetu saturu”. Mēs, skolotāji, esam gatavi 
pārmaiņām izglītībā, kuras notiek nepārtraukti. 

Liela loma jaunajā mācību saturā būs atvēlēta tieši vecākiem, kuru uzdevums būs padarīt 
mācīšanos par ikdienas daļu. Bērnudārzi un skolas no vecākiem sagaida palīdzību bērnu patstāvības 
un neatkarības veicināšanā. To var sākt piekopt jau bērnudārzā, kaut vai ļaujot bērnam pašam 
apģērbties. Vecākiem arī biežāk jāpajautā, ko šodien bērns ir iemācījies. Vairāk par veidiem, kā 
vecāki var iesaistīties un atbalstīt bērna mācīšanos, var izlasīt “Skola 2030” mājaslapā, sadaļā 
“Kas jāzina vecākiem?”. 

 Piederība skolai, prieks nākt uz skolu, vecāku uzticēšanās skolotājiem kā profesionāļiem, 
sekmēs skolēnu vēlmi mācīties un sasniegt vairāk. 

Trīs veidi, kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā, ir:  

• Pirmais. Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Lemiet 
kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās, sarunājieties par multfilmu varoņiem, 
izlasīto grāmatu, cilvēku savstarpējām attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem. 
Ļaujiet bērnam darīt un kļūdīties, palīdziet kļūdas izlabot. 

• Otrais. Palīdziet bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet pašam plānot skolas un 
brīvo laiku, kā arī rast laiku vaļaspriekiem, draugiem. Palīdziet saprast – kā pārvarēt grūtības, 
neizdošanos. 

• Trešais. Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši kopā rodams 
labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi veidot patiku pret skolā notiekošo. Interesējieties 
vairāk nekā tikai par iegūtajām ballēm – biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies un kas vēl 
apgūstams. Interesējieties arī par sava bērna iekšējo pasauli – domām, jūtām un interesēm. 
Vairāk par vecākiem svarīgo mācību saturā var uzzināt informatīvajā kampaņā: Es 
saprotu, tātad zinu, protu, gribu, varu. 

Lai jūs labāk izprastu būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā un pieejā, aicinu izmantot Skola 2030 
sagatavotos skaidrojošos materiālus, kā arī mudinu visus vecākus sekot līdzi jaunumiem 
www.skola2030.lv . 

Tieši Jums, vecāki, ir izveidoti skaidrojošie materiāli:  

• Pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba  
• vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecākiem/vidusskola  
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• “Biežākie jautājumi” atradīsiet atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pilnveidoto mācību 
saturu un pieeju. 

Ja man vecāki jautā – kāda būtu vēlamā vecāku iesaiste, atbilde ir – būt klātesošam 
bērna dzīvē, atvērtam un motivētam, strādājot komandā ar skolu. Skola 2030 mājaslapā ir 
brīvi pieejami un lejupielādējami informatīvi bukleti vecākiem par katru no izglītības 
pakāpēm – pirmskolu, pamatskolu, vidusskolu, - ar ieteikumiem, kā katrā vecumposmā 
vecāki var atbalstīt savu bērnu un veicināt viņa personīgo izaugsmi sadarbībā ar skolu. 

 

Informāciju sagatavoja I.Piļka,  

Ogres sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā 

Ogres novada Pirmsskolas un sākumskolas izglītības jomas vadītāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


