Bērni visā pasaulē vienādi. Lai mūs piepildītu Gaisma, logs ir jāizcērt no iekšpuses. Un šis logs
nedrīkst būt ar skatu uz mūsu zemes labumiem, tam jābūt ar skatu uz garīgumu. Tāpēc svarīgi
ievērot mūžam dzīvo klasiķu un gudro saukļus, kuri spīd, starojot zvaigžņotas domas un jūtas. Šos
jēdzienus radījuši diži izglītības darbinieki:
“Skolotājs”- Konfūcijs
“Cilvēks”- Sokrāts, Platons, Aristotelis
“Dvēsele” – Kvintilians
“Prieks’- Vitorino da Feltre
“Gudrība”- Komenskis
“Mīlestība”- Pestalocijs

“Tautiskums” - Ušinskis
“Brīvība” - Tolstojs
“Optimisms”- Makarenko
“Uzticība” - Korčaks
“Sirds”- Suhomļinskis

Jau vairākus mācību gadus skolā ir izveidotas pedagoģiskās korekcijas klases, šajā mācību
gadā tā ir 6.klase, kurā iekļauti arī skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Taču katras klases sastāvā ir
kāds bērns, kuram ir mācīšanās traucējumi, daži vairākkārt ir mācījušies vienā un tajā pašā klasē, kā
rezultātā, sasniedzot 18 gadu vecumu, skolu pametuši. Tā iemesla dēļ skolotājiem ir vajadzīga īpaša
prasme un zināšanas, lai sagatavotu šos bērnus pilnvērtīgai dzīvei, un viņiem nevajadzētu pamest
skolu, nesaņemot apliecību par pamatizglītību. Skolas administrācija ir piedāvājusi dažāda veida
kursus skolotājiem, arī šeit pat uz vietas, taču skolotāji sastopas aizvien biežāk ar problēmām, kuru
risinājumam pietrūkst padoma. Tāpēc nāca ieteikums pameklēt skolas citās valstīs, kurās ir integrēti
šie bērni klasēs, ar mērķi redzēt šādu skolotāju darbu un dalīties pieredzē, un iemācīties, kā motivēt
šādus bērnus mācīties. Latvijā bērni ar mācīšanās traucējumiem tiek apmācīti kopā ar citiem
bērniem, kā arī kārto tos pašus valsts pārbaudes darbus. Šāda veida apmācība Latvijā ir izveidota
pavisam nesen un nav izstrādāta konkrēta metodika darbam. Tāpat arī nav metodika darbam stundās
ar skolēniem, kuri atgriezušies no Eiropas skolām, kurās nav mācījušies latviešu valodu. Projekta
nosaukums “Izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem motivēšana mācību darbam un
sagatavošana darba tirgum”.
Kursu apmeklēšanai skolas administrācija vēlējās dažādu jomu speciālistus, kuri var sazināties
angļu valodā, kas aptvertu priekšmetu skolotājus ( mākslas, valodas un matemātikas, IT), psihologu,
speciālo pedagogu, administrācijas pārstāvjus un sākumskolas skolotāju, kur katram būtu savs

redzējums un mērķis, ko tad viņi gribētu ieraudzīt un dzirdēt. Pēc šādiem kritērijiem tika sastādīta
komanda no 6 pedagogiem:
1. Direktora vietniece izglītības jomā, fizikas un sociālo zinību skolotāja;
2. Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā), sākumskolas un latviešu valodas
skolotāja, klases audzinātāja;
3.Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbā), karjeras konsultants, angļu valodas
un kora mūzikas skolotāja;
4.Matemātikas, informātikas, vizuālās mākslas skolotāja, individuālo nodarbību vadītāja
pedagoģiskās korekcijas klasē;
5.Speciālais pedagogs, angļu un vācu valodas skolotāja, klases audzinātāja;
6.Skolas psihologs
Piedāvātajās skolās
Lyndhurst Junior School Academy
Crofton School
Bourne Community College
Highbury Primary School
Isambard Brunel Junior School
katrs skolotājs vēros, dalīsies pieredzē par sev un skolai interesējošajām jomām:
* kā pilnveidot mācīšanu un mācīšanos,
* kā sastādīt mācību plānu,
* kā sniegt atbalstu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem,
* kā strādāt ar vecākiem, palīdzot bērnam izvēlēties nākamo profesiju,
* mūsdienu tehnoloģiju izmantošana bērniem ar mācību traucējumiem - gan klasē, gan mājas
darbu sagatavošanā,
* jaunu mācību metožu apguve svešvalodu mācīšanā,
* kā mūzika, māksla, drāma palīdz šiem bērniem,
* kāda loma un kā tiek virzīts darbs skolotāja palīgam,
* kā motivēt bērnu turpināt mācības, ja bērnam šķiet, ka viņš nevar.

Interesantākie novērotie darbības veidi
 Asambleja (līnijas) Kristīgajās skolas no rīta
 Citās skolās pēcpusdienās (apbalvošana, priekšnesumi,



































lūgšanas)
Asamblejas apmeklē vecāki
Asamblejas laikā skolēni sēž zemē skolas zālē
Mācību stundas laikā 2 līdz trīs palīgskolotāji
Skolotājs sasveicinās ar katru skolēnu atsevišķi no rīta un
pēcpusdienās
Palīgskolotāja pienākumus veic arī vecāki
Katrai skolai sava skolēnu forma (zēniem uzvalks, gaišs krekls arī ikdienā)
Skolēni ļoti sakopti
Klasēs ļoti daudz atgādņu
Darbs grupās
Katrai grupai cits uzdevums
Ar katru grupu strādā vai nu skolotājs vai palīgskolotājs
Ja skolniekam mācību viela sagādā grūtības palīgskolotājs
strādā individuāli citā telpā
Skolēni ļoti disciplinēti
Skolas durvis ir slēgtas
Apmeklētāji ( arī vecāki) reģistrējas apmeklētāju žurnālā, pierakstot iemeslu, apmeklējuma
sākuma laiku un beigu laiku)
Mobilo telefonu vispār mācību laikā nav
Ļoti daudz lasa dažādu daiļliteratūru ( katru brīvu minūti ārpus mācību stundām)
Veic pārskatu par izlasīto grāmatu
Strādā A-4 darba burtnīcās
Darba procesā izmantotās darba lapas ielīmē burtnīcās
Pēc darba skolēni burtnīcas noliek norādītās vietās
Veic pašvērtējumu
Ieskaites tipa darbi tiek vērtēti punktos ( nosakot līmeņus A,B,C.D,E,F)
Klasē glabājas skolēnu ūdens pudeles
Skolēni ēd lenču ( kastītes ar pārtiku no mājām) 12.30 –13.00
Citās skolās var pasūtīt arī pusdienas ( taču to vecāki izmanto maz)
Skolēnu virsdrēbes arī klases telpā
Katrā klasē ir interaktīvā tāfele, baltā tāfele, 2- 3 datori
Mācību procesā katrs skolēns lieto savu mazo balto tāfelīti, tādejādi skolotājs ātri pārskata
skolēnu uzrakstītās atbildes
Skolās ir arī citas telpas (bibliotēkas, mūzikas telpa, mākslas telpa, drāmas telpa u.c.)
Mājas darbi tiek uzdoti periodiski vai specifiski
Skolēni mājās katru dienu lasa daiļliteratūras grāmatas ( arī brīvdienās)
Sportā skolēni dalās grupās, vienas nodarbības laikā veic vienas sporta spēles elementus.
Skolēni ļoti prasmīgi iesaistās diskusijā, izmantojot dažādus faktus

Izglītības sistēma Lielbritānijā
Bērni skolu Lielbritānijā apmeklē no 4 līdz 16 gadiem.
Skolas gads ilgst no septembra līdz jūlija vidum.
Pamatskolā diena sākas no 8.30 līdz 15.30
Nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.
Klasē vidēji ir 30 skolnieki.
Mācību stunda ilgst 55 minūtes
Pēc vidusskolas skolēni apmeklē augstākās mācību iestādes

Skolas iedalās
Pamatskola
Pirmā pakāpe
Pirmie gadi (bērnudārzs)
Pirmskola
Pirmais skolas gads
Otrais skolas gads

3 un 4 gadus veci bērni
4 un 5 gadus veci bērni
5 un 6 gadus veci bērni
6 un 7 gadus veci bērni

Otrā pakāpe
Trešais skolas gads
Ceturtais skolas gads
Piektais skolas gads
Sestais skolas gads

7 un 8 gadus veci bērni
8 un 9 gadus veci bērni
9 un 10 gadus veci bērni
10 un 11 gadus veci bērni

Vidusskola
Trešā pakāpe
Septītais skolas gads
11 un 12 gadus veci bērni
Astotais skolas gads
12 un 13 gadus veci bērni
Devītais skolas gads
13 un 14 gadus veci bērni
Desmitais skolas gads
14 un 15 gadus veci skolnieki
Vienpadsmitais skolas gads 15 un 16 gadus veci skolnieki

Izdevumu sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Aija Dubova

