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ATBILDES  
UZ VECĀKU JAUTĀJUMIEM  
par jauno pirmsskolas  

mācību pieeju
Vita Pļaviņa

Agrita Miesniece ir pirmsskolas mācību satura izstrādes vecākā eksperte. Ieguvusi 
maģistra grādu pedagoģijā, iepriekš strādājusi Valsts izglītības satura centrā par pirms-
skolas un sākumskolas izglītības satura speciālisti, vairāk nekā 25 gadus bijusi sākum-
skolas skolotāja, skolas direktora vietniece izglītības jomā, vadījusi kursus pirmskolas 
un sākumskolas skolotājiem, ir triju dabaszinību mācību grāmatu komplektu līdzautore.

Šajā sarunā A. Miesniece sniedz atbildes uz vecākus interesējošajiem jautājumiem 
par jauno mācību pieeju pirmskolā – jau ar šā gada 1. septembri tā tiks ieviesta ikvienā 
pašvaldību dibinātajā bērnudārzā.

Viens no jauninājumiem ir piedāvājums bērniem dienas laikā 
darboties mācību centriņos. Vai tas būtu līdzīgi kā radošās 
darbnīcas mākslā?

Jaunajās pirmsskolas izglītības vadlīnijās ir paredzēts, ka var veidot organizatoris-
kās zona, taču nosacījums, ka šādiem centriem grupiņās būtu jābūt, nav obligāts. Tā ir 
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tikai viena iespēja. Mērķis ir padarīt bērnam brīvi pieejamus mācību resursus. Tas, vai 
šie resursi atrodas mācību centriņos vai, piemēram, bērnam brīvi pieejamos plaukti-
ņos, ir pedagogu izvēle. Skolotāji tiek aicināti sistematizēt mācību vidi un padarīt to 
atvērtu bērniem. Mācību vides sistematizēšana nav nekas jauns – tā Latvijā jau notiek, 
savukārt vide, kura mudina bērnu brīvi piekļūt resursiem un izmantot tos, ir jaunās 
mācību pieejas uzdevums.

Vai tas ir domāts līdzīgi kā Montesori izglītības pieejā, 
kad materiāli ir tematiski sistematizēti un atrodas atvērtos, 
bērnam sasniedzamos plauktos un bērns pats pēc savām izjūtām 
izvēlas, ar kādiem materiāliem strādāt?

Veidojot mācību saturu un tā īstenošanas pieeju, iepazinām citu valstu pieredzi. Esam 
ņēmuši vērā to, kas der mūsu bērniem, ieskaitot atsevišķus elementus no Montesori pie-
ejas. Līdzīgi ir arī tas, ka mūsu piedāvātā pieeja arī ir vērsta uz bērna individuālo attīstību.

Vai bērns pats varēs izvēlēties, kurā brīdī ar ko nodarboties? Galvenais nodarbī-
bu veids pirmskolā ir rotaļnodarbība, turklāt tā notiek visu dienu un izpaužas divos 
veidos: skolotājs mērķtiecīgi organizē un netieši vada bērna darbību par konkrētu mācību tematu; brīva rotaļāšanās ar tematā 
izmantojamajiem mācību materiāliem. Brīvajā rotaļnodarbībā ir paredzēts atbalstīt bērna dabīgo vēlmi izpētīt ar tematu saistītu 
jautājumu.

Pilnveidotās mācību pieejas uzstādījums ir izveidot bērnam saprotamu vidi, kas ir brīvi pieejama, ar iespēju pašam darboties, 
kad ir brīvā rotaļu darbība.

Mācību pieejā ir paredzēts, ka vienas tēmas apgūšanai tiek dots ilgāks laiks. 
Kā un vai atšķirtos mācīšanās process bērniem, kuri zināšanas iegūst ātrāk?

Šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ne tikai pirmskolā, bet arī sākumskolā – kā nodarbināt bērnu, kuram prasmes ir 
augstākā līmenī nekā citiem. Skolotājam ir svarīgi pamanīt bērna interesi. Ja skolotājs redz, ka kāds bērns ir ticis tālāk, tad viņš 
var atbalstīt bērna interesi, rosināt pameklēt dziļāk, piedāvāt citus materiālus vai darbības un virzīt tālāk ar jautājumiem, piedāvāt 
citu skatpunktu. Lai viņš iet solīti tālāk! Bērns, kurš ir apguvis vairāk, var palīdzēt un parādīt kaut ko citiem bērniem, savstarpēji 
sadarboties. Jādod iespēja viņam savas idejas brīvi attīstīt, izvēlēties citu, kompleksāku, sarežģītāku darbošanos.

Mēs paredzam, ka reizē ar galveno tematu izvēli tiek pagarināts laiks, kurā bērns iedziļinās tematā jeb iepazīstas ar to. Bērnam 
dabīgi rodas interese izzināt, pētīt. Manuprāt, reizē ar iedziļināšanos zinātkārākajam bērnam rodas padziļināta interese par kādu 
jautājumu. Skolotājam vienkārši ir jāredz, kur bērns ir konkrētajā brīdī, un jāpiedāvā uzdevumi, kas tālāk rosina pētīt, darboties.

Tā kā mēs paredzam ilgāku laiku bērniem patstāvīgi darboties, skolotājs iegūst laiku vērot bērnus. Skolotājam nav jāskatās 
pulkstenī, cikos temats jābeidz un jāsāk jauns, tātad viņš var novērot katra bērna attīstību un reaģēt uz viņa jautājumiem.
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Mācīšanās darot – tam ir nepieciešami arī lielāki materiālie resursi. 
Vai varētu būt tā, ka bagātajām pašvaldībām būtu kvalitatīvāka resursu bāze, 
bet trūcīgākajām tādas nebūtu?

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādēs mācību resursu ir pietiekami, un, manuprāt, nevajadzētu pārspīlēt ar gatavajiem mācību 
materiāliem, lai neatņemtu bērnam iztēles iespējas, piemēram, gatavu rotaļlietu pirkšana nav nepieciešama. Vajag tikai tos mate-
riālus, kas attīsta domāšanu.

Mēs paredzam, ka bērns mācās reālajā vidē un daudz mācās ārpus telpām. Dabā var atrast daudz mācību materiālu – koki, pu-
ķes, lapas, akmeņi, zeme u. c. Šobrīd jau ļoti daudzās izglītības iestādēs dabas materiāli ir mācību līdzekļi. Protams, veidošanas ma-
teriālus, papīru, krāsas, skaņu ierakstus ir nepieciešams iegādāties, bet tas nav nekas jauns, tie ir jau pašreizējie mācību materiāli.

Taču ir bērnudārzi, kuros vecāki labprātīgi maksā, lai bērni varētu strādāt ar kvalitatīviem 
materiāliem – plastilīnu, krāsām, līmi, otām, papīru, dziju, filcu, ēdiena gatavošanai paredzētajiem 
izejmateriāliem. Jo vairāk mudināsim bērnus praktiski darboties, jo vairāk resursu iztērēsies.

Es personīgi uzskatu, ka vecāku līdzmaksājumam nevajadzētu būt. Tā ir vecāku labā griba, vecāku atbalsts, bet tas nav valsts 
uzstādījums. Mācību pieeja nav saistāma ar jaunu resursu iegādi.

Mazi bērni mēdz ņemt savas mantas līdzi uz dārziņu un grib ar tām spēlēties. 
Kā tas iekļaujas pieejā, ka bērni izglītības iestādē apzināti tiek mudināti paši radīt un pētīt, 
nevis spēlēties ar gatavām rotaļlietām?

Rotaļlieta, kas bērnam ir kā drošības objekts, ir vajadzīga tik ilgi, kamēr tiek iegūta drošības izjūta. Tāpēc ir atbalstāmi, ka šāda 
viena ļoti svarīga, tieši drošības funkciju pildoša mantiņa bērnam ir līdzās, kamēr vien tā nepieciešama. Taču nest uz dārziņu citas 
rotaļlietas nav vajadzīgs. Tomēr, ja, piemēram, bērns atnes uz grupiņu jauno rotaļlietu, ar to ir jādalās ar citiem bērniem un dienas 
laikā jāizspēlējas.

Būtisks komponents jaunajā pieejā ir uzstādījums, ka neizdošanās ir mācību procesa daļa. 
Kā pats pieaugušais šo domāšanu mainīs?

Jā, šis ir grūts jautājums, īpaši cilvēkiem pusmūžā, bet mums visiem ir jāmācās. Un mēs mācām skolotāju pieņemt, ka viņš pats 
mēdz kļūdīties un arī bērns var kļūdīties. Caur kļūdīšanos attīstās domāšana: tu saproti, ka kaut kas neder, un tev ir jāmeklē jauns 
ceļš. Tā dod iespēju meklēt citu variantu, uzlabot to, kas nav izdevies.

Šobrīd Latvijas Universitāte ir apmācījusi vairāk nekā 1100 vadības cilvēku no pirmskolu kolektīviem. Tie ir aptuveni 2–3 cil-
vēki no ikvienas valsts pirmsskolas izglītības iestādes. Viņi ir izglītoti par mācību pieeju, ieskaitot tematu, kā mainīt domāša-
nu saistībā ar kļūdīšanos. 340 pirmsskolas izglītības skolotāji ir aprobējuši e-mācību moduļus un izglītoti par šo pieeju. Tagad 
1200 pirmskolu skolotājiem sāksies apmācības piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā. Vēl notiek tālākizglītotāju un mācīšanās 
konsultantu sagatavošana. Tur izglītosies 60 mācību konsultanti eksperti visiem Latvijas novadiem, un viņi uzturēs jaunās mācību 
pieejas nostiprināšanos. Viņi mācīsies divus gadus. Šie cilvēki būs ļoti noderīgi pārmaiņu noturēšanā, lai mācību pieeja neaizietu 
atpakaļ vecajās tradīcijās.

FOTO: www.webconsultas.com



5janvāris  2019

Esam nolēmuši arī, ka, lai iegūtu atgriezenisko saiti par rezultātiem un nepiecieša-
majiem uzlabojumiem, turpināsim sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kas ap-
robēja mācību materiālus. Tā ka es varu apgalvot – pedagogu mācības ir visaptverošas.

Gan savas, gan bērnu kļūdas ir grūti pieņemt arī vecākiem. 
Kāds ir ieteikums – kā reaģēt brīdī, kad bērns, piemēram, 
izkrāsojis zīmējumu pāri malām, šķībi uzvilcis ciparu, 
izlējis krāsas?

Jautājums par kļūdīšanos iet sasaistē ar pašvērtējumu. Mēs aktualizējam šādu vei-
kuma vērtēšanas veidu  – bērns pats izvērtē savu veikumu jeb veido pašvērtējumu. 
Bērns pats mācās pastāstīt: ko es daru, kā izdevās, kā pietrūka un ko es varu darīt la-
bāk. Šis ir ceļš, kā bērns pats nonāk pie atziņas, kas jādara labāk. Pieņemot kļūdīšanos, 
viņš saprot: jā, man neizdevās, taču es nenobīstos un mēģinu vēlreiz, varbūt izdosies 
labāk. Šāda pieeja bērnam ļauj nesaspringt, būt brīvākam, būt pašam un domāt par to, 
kā tikt galā, kā atrisināt problēmu.

Tomēr kas viens ir, ja kaut kas neizdodas, bet cits – ja netīšām kaut kas izdodas 
tā, kā nevajadzētu. Ja kaut kas saplīst vai izlīst, tad vēlamā reakcija būtu vispirms no-
mierināt bērnu un tad aicināt domāt: ko tagad darīsim? Kā to labosim? Kā tev tagad 
sakārtot šo vietu? Nevis iedot lupatiņu rokā, bet rosināt: „Varbūt paņem lupatiņu?” 
Lai bērns pats meklē variantu, ko darīt, lai problēmu novērstu. Un no skolotāja puses vajadzētu atbalstu, nevis nosodījumu. Varbūt 
bērns pats tiek galā, bet, ja netiek, tad aicināt atrisināt problēmu kopā, piedāvāt palīdzību.

Tātad nevis pieaugušais pasaka, kas bērnam neizdevās, bet bērns pats nonāk pie atziņas?
Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Bērns pats novērtē: man tagad ir tā izdevies, bet es varētu pamēģināt darīt to un to, lai būtu citāds rezultāts.

Bet pieaugušais bērnam kādreiz pasaka: „Tu tak nemāki rakstīt! Kas tas par burtu?”
Šis teksts pedagoģiski nav pieļaujams, jo nokauj vēlmi darīt! Pieaugušajam bērns ir tikai jāmudina soli pa solim piedzīvot vēr-

tēšanas procesu: ko es daru, kā izdevās, kā pietrūka un ko es varu darīt labāk.

Piemēram, bērns uzraksta ciparu 5 otrādi. Vai vecākiem būtu jāreaģē šādi: 
„Kā tu domā – kā tu esi uzrakstījis šo ciparu?”

Jā. Var teikt: „Paskaties, kāds izskatās šis piecnieks un kāds izskatās paraugā esošais! Salīdzini! Kā iet šī svītriņa?” Tātad ir 
runa par detaļām – lai bērns pats saprot, kā viņam izdevās svītriņa uz leju. Pievēršam uzmanību katram mazajam solim. Faktiski 
mācām pa detaļām novērtēt padarīto. Tā ir sīka analīze ar domu uz attīstību. Viena detaļa izdevās, bet otra izdosies, ja tagad pa-
mēģinās rīkoties citādāk.

Jaunā mācību pieeja aicina vecākus no novērotājiem kļūt par bērna pirmskolas dzīves 
līdzdalībniekiem. Kādos formātos ir iecerēts to panākt?

Vadlīnijās esam noteikuši, ka izglītības iestādei ir nepieciešams sadarboties ar vecākiem. Tas ir vajadzīgs, lai dabiski varētu 
turpināties bērnu izglītošanās process. Līdzšinējā vecāku iesaistīšanās pirmskolas dzīvē visbiežāk ir notikusi, pasīvi piedaloties 
sapulcēs un noklausoties, ko bērni ir apguvuši grupiņā, vai arī noskatoties bērnu priekšnesumus dārziņā.

Ar līdzdalību ir domāts tas, ka vecāki saprot un zina, ko bērns dara izglītības iestādē, ko viņš mācās, un turpina atbalstīt bērna 
zinātkāri – kaut vai ar sarunām. Zinot, par ko bērns interesējas un ko apgūst, vecāki var turpināt sarunu par to, atbalstīt viņa inte-
resi, piedāvāt darboties šajā lauciņā arī ārpus bērnudārza.

Tas nav nekas jauns, šāds uzstādījums ir bijis arī līdz šim. Bet jaunais ir tas, ka mācību process kļūst redzams mācību vidē – 
bērnudārza iekšējo un ārējo teritoriju papildina ar dažādiem mācību tēmai aktuāliem attēliem, vizuāliem materiāliem, bērnu 
darbiņiem, kas atspoguļo mācīšanās procesu, un tā dēvētajām runājošajām sienām. Tādējādi vecākiem ir vieglāk piedalīties bērna 
mācīšanās procesā, vieglāk saprast, par ko bērns interesējas, un veidot sarunas par tām pašām un līdzīgām tēmām, kas bērnu aiz-
rauj ikdienas mācību procesā.

Pirmsskolas izglītības skolotāji atzīst, ka nu jau vecāki ir daudz zinošāki par to, kas grupiņā notiek, jo bērni, iedziļinājušies 
kādā tēmā, paši nes to arī uz mājām un grib turpināt runāt par savu pieredzi. Vecāki ir tie, kuri turpina bērna izziņas procesu un 
atbalsta viņu tajā.

Tātad vecāku iesaistīšanās galvenais mērķis ir vecāku izpratne par to, ar ko bērns nodarbojas dārziņā, kas bērnu interesē, un 
iesaistīšanās viņa atbalstīšanā.

Vēl svarīgs līdzdalības moments var būt kopīgi pasākumi bērniem un vecākiem. Svētkus var veidot nevis kā bērnu sagatavotus 
priekšnesumus, kurus noskatās vecāki, bet kā kopīgu piedzīvojumu. Dažos bērnudārzos tradīcija ir jau ikgadējās tēvu dienas, kurās 
tēvi kopā ar bērniem skrien stafetes. Var rīkot kopīgus pārgājienus, ekskursijas. Arī Ziemassvētkiem var gatavoties kopā, un arī tie 
var kļūt par kopīgu piedzīvojumu.

Tā kā vecāki tiks aicināti daudz vairāk darīt kopā pasākumos ar bērniem, vecāki jautā, 
vai bērni bērnudārzos mācīsies uzstāties publikas priekšā.

Netiešā veidā arī pirmskolā bērni nenoliedzami ir jāmāca uzstāties. Mūsu, pieaugušo, uzdevums ir bērnu mācīt būt drošam, 
pateikt savu viedokli, pamatot to, būt pārliecinātam par sevi. Ja stiprināsim personību, bērns arī par sevi varēs pastāvēt un sevi 
prezentēt publikas priekšā.

Mēs aktualizējam šādu 
vērtēšanas veidu – bērns 
pats izvērtē savu veikumu 
jeb veido pašvērtējumu. 
Bērns pats mācās 
pastāstīt: ko es daru, kā 
izdevās, kā pietrūka un 
ko es varu darīt labāk. 
Šis ir ceļš, kā bērns pats 
nonāk pie atziņas, kas 
jādara labāk.
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Laila Avotiņa
Fransuā Grosžans (François Grosjean) ir psiholingvists, Neišateles Uni-

versitātes (Šveice) profesors, palīgs runas un valodas terapeitiem visā pa-
saulē, aktīvs publicists un vairāku bilingvālismam veltītu grāmatu1 autors. 
F. Grosžans bilingvisma pētīšanai pievērsies kopš 1970. gada, audzis franču 
ģimenē, taču par studiju un darba valodu izmantojis franču un angļu va-
lodu, dzīvojis un pētījis bilingvismu ASV, Šveicē un Francijā. Tā kā pats ir 
ieguvis bilingvālisma pieredzi vecāku lomā, viņš ir apkopojis atbildes2 uz 
būtiskākajiem vecāku un bērnu aprūpētāju jautājumiem par valodu lieto-
jumu ģimenēs, kurās bērns ikdienā saskaras vismaz ar divām valodām jeb 
dzīvo bilingvālā vidē.

Kā var noteikt, vai bērniem ir pietiekams kontakts ar katru no valodām?
Ja bērni paralēli apgūst divas valodas un vecāki ar nolūku lieto stratēģiju, kas ietver abas valodas, ir svarīgi, lai bērni ar katru 

valodu saskaras katru vai gandrīz katru dienu. Ja vecāku mērķis ir vienkārši nodrošināt bērnam kontaktu ar otru valodu, tad tik 
bieža saskare nav nepieciešama. Bet, ja viņi vēlas, lai bērns ikdienā lietotu divas valodas, tad ir nepieciešama plaša saskare ar katru 
no tām. Domājot par saskares formu, ir jārespektē trīs aspekti:

1  https://www.francoisgrosjean.ch/books_en.html
2  https://www.francoisgrosjean.ch/for_parents_en.html

FOTO: www.expatsguide.jp

Ko vecāki vēlas zināt 
par bilingvismu

Bērni apgūs valodu, 
ja viņi konstatēs, ka tā 
viņiem ir nepieciešama, 
un šādu nepieciešamību 
rada saskare 
ar cilvēkiem.
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 pirmkārt, ir jānodrošina saskare ar cilvēkiem (runāšana, spēlēšanās vai lasīšana), nevis tikai ar ekrānierīcēm. Bērni apgūs va-
lodu, ja viņi konstatēs, ka tā viņiem ir nepieciešama, un šādu nepieciešamību rada saskare ar cilvēkiem;

 otrkārt, ja vien tas ir iespējams, būtu nepieciešams ieplānot situācijas, kurās bērnam ir saskare ar cilvēkiem, kuri neprot otru 
valodu, lai viņš valodu dzirdētu bez otras valodas elementiem, proti, pārslēgšanās kodiem un aizguvumiem. Bilingvālā vidē 
otras valodas elementu ienākšana ir normāla, tomēr ir būtiski panākt, lai bilingvāli bērni konstatētu, ka viņi nonāks arī mono-
lingvālās situācijās, kurās viņi varēs izmantot tikai vienu valodu;

 treškārt, nav iespējams precīzi izmērīt, cik daudz ir „pietiekami daudz saskares”, bet, ja bērns sāk dominējoši sazināties vienā 
valodā un sāk nesaprast vai nerunāt otrā, tad saskari ar viņa otru valodu ir nepieciešams pastiprināt.

Kura ir labākā metode (piemēram, „viens no vecākiem – viena valoda”, 
„minoritātes valoda mājās” utt.), lai nodrošinātu, ka bērns izaug bilingvāls?

Personīgi es par labāku pieeju uzskatu un vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērns izaug divvalodīgs, iesaku mājās lietot vienu valo-
du (parasti minoritātes valodu), bet otru valodu – ārpus mājas (es to dēvēju par stratēģiju „mājās – ārpus mājas”). Tas var nozīmēt, 
ka, lai mājās visi lietotu vienu un to pašu valodu, vienam no vecākiem ar bērnu ir jārunā savā otrajā (vai trešajā) valodā. Papildus 
tam – lai stiprinātu šīs valodas pamatu, ar bērnu tajā vajadzētu sazināties arī personām, kas nav vecāki (piemēram, citi ģimenes 
locekļi, draugi utt.).

Ārpus mājas lietotā valoda parasti būs sabiedrības vairākuma un skolā lietotā valoda, tātad tai nebūs grūtību nostiprināties. 
Šāda stratēģija nodrošinās, ka ar vājāko valodu (mājas valodu) būs daudz plašāka saskare nekā tad, ja to lietos tikai viens no vecā-
kiem, kā tas notiek, izmantojot stratēģiju „viens no vecākiem – viena valoda”. Turklāt bērnam tas sniegs lielāku skaidrību: mājās ir 
jālieto X valoda, bet ārpus mājām – Y valoda. 

Vai var bērnu audzināt valodā, kas nav dzimtā, pat ja vecāki šo 
valodu nezina pilnīgi perfekti (bet diezgan labi) un viņiem nav 
nevainojamas šīs valodas izrunas (bet tā ir diezgan laba)?

Būtiskākais faktors, bērnam apgūstot divas (vai vairākas) valodas un uzturot tās, 
ir nepieciešamība pēc šīm valodām: sazināties ar vecākiem un ģimenes locekļiem, pie-
dalīties ikdienas rūpēs vai skolas aktivitātēs, sazināties ar savas kopienas pārstāvjiem 
utt. Ja vecāki spēj radīt nepieciešamību pēc vairāk nekā vienas valodas un citi apstākļi 
tam ir labvēlīgi, tad bērni kļūs divvalodīgi.

Divi no šiem citiem apstākļiem ir arī jautājumā ietvertais valodas uztveres dau-
dzums un tā veids. Šeit ir jānorāda uz diviem aspektiem:

 pirmkārt, valodas perfekta nepārzināšana un akcenta esamība nav iemesls, lai ar 
bērnu šajā valodā nesarunātos. Galu 
galā – ģimenēs, kurās tiek izmantota 
stratēģija „viena valoda mājās, otra 
ārpus mājas”, bieži kādam no vecā-
kiem šī nav dzimtā valoda. Ievērojiet, 
ka daudzās ģimenēs, kuras ir pārcē-
lušās uz citu lingvistisko reģionu vai 
valsti un kurās bērni mācās citās va-
lodās, to locekļiem nav izcilu šīs ze-
mes valodas zināšanu;

 otrkārt, bērniem ārkārtīgi svarīga ir 
pēc iespējas plašāka saskarsme ar kat-
ru no valodām. Tādēļ vecākiem, kuri 
valodu zina ne pārāk labi, bet kuri to 
lieto saziņai ar saviem bērniem, būtu 
jāmeklē veidi, kā palielināt sava bērna 
saskarsmi ar šo valodu. Dažkārt tas ir 
viegli (piemēram, ja tā ir vietējās sa-
biedrības vai skolas valoda), bet daž-
kārt – sarežģītāk.

Vai vienam no vecākiem ir 
vērts ar bērnu sazināties savā 
valodā, ja viņš (-a) ar bērnu 
pavada pavisam maz laika?

Ja saskare ar vienu valodu ir mazāka 
nekā ar citu, tad bērns, visticamāk, šo 
valodu apgūs ne pārāk labi, tomēr viņam 
ar to būs bijusi vismaz kaut kāda saska-
re, turklāt tam no vecākiem, kurš savu 
bērnu satiek retāk, svarīga ir pati apziņa, 
ka bērnam ir saskare ar viņa valodu. Pro- FO
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Vecākiem, kuri vēlas, 
lai viņu bērns izaug 
divvalodīgs, iesaku 
mājās lietot vienu valodu 
(parasti minoritātes 
valodu), bet otru 
valodu – ārpus mājas.
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tams, nevajadzētu cerēt uz pārlieku augstiem rezultātiem, ja saskare ar valodu ir ne-
pietiekami svarīga, tomēr dzīvē mēdz notikt dažādas izmaiņas, un vājākā valoda var 
pēkšņi ieņemt būtiskāku lomu, tādēļ es to neizslēgtu no bērna dzīves.

Kā reaģēt uz situāciju, kad ģimenē ir vairāk par divām valodām, 
un kā pievienot vēl vienu valodu jau tā bilingvālai mājsaimei?

Daudzas ģimenes sadzīvo ar vairāk nekā divām valodām, kad katrs no vecākiem 
runā savā valodā, bet cits aprūpētājs (vai skolotājs skolā) runā trešajā valodā. Šeit ir 
jāuzsver divi aspekti:

 pirmkārt, lai bērns apgūtu divas vai vairākas valodas, ir jābūt nepieciešamībai (un 
citiem papildinošajiem faktoriem);

 otrkārt, vajadzētu pārdomāt, kāda būs bērna saskare ar katru no valodām un kā 
būs iespējams izveidot monolingvālas komunikācijas situācijas. Ja vecāki konstatē, 
ka bērna saskare ar trešo valodu būs nepietiekama un reālu nepieciešamību pēc šīs 
valodas nav iespējams noorganizēt, tad varbūt ir vērts atlikt tās aktualizēšanu.

Kas notiks ar bērnu bilingvismu, kad viņi sāks apmeklēt skolu 
vietējās kopienas valodā?

Ja viena no bērnu valodām jau tagad ir kopienas (skolas) valoda, tad, uzsākot ap-
meklēt skolu, tā piedzīvos neticamu izrāvienu. Tam ir vairāki cēloņi: tā tiks lietota 
daudz vairāk nekā iepriekš, un tās lietošanas situācijas paplašināsies, to lietos vienau-
dži un skolotāji (jauni un svarīgi cilvēki bērnu dzīvē), tā būs valoda, kurā tiks sperti 
pirmie soļi lasītprasmē. Tikai dažu mēnešu laikā tā var kļūt par bērnu dominējošo 
valodu, kuru viņi lietos arvien vairāk un nesīs sev līdzi mājās (kopā ar mājasdarbiem, draugiem utt.). Viņi var pat sākt to lietot, 
sarunājoties ar saviem vecākiem, lai neatšķirtos no citiem bērniem. Ir labi zināms, ka laikā starp sešu gadu un agrīnā padsmitnieka 
vecumu daudzi bērni pāriet uz vairākuma lietoto valodu un samazina vājākās (mājas valodas) lietojumu. Daži var pat vispār atteik-
ties sarunāties mājas valodā ar saviem vecākiem un citiem ģimenes locekļiem. Tādēļ vecāki var vēlēties izmantot dažādas vājākās 
valodas stiprināšanas stratēģijas. Ja viņi var atrast veidus, kā valodu noturēt līdz agrīnā padsmitnieka vecumam, tad ir ļoti liela 
iespēja, ka vājākā valoda atradīs sev nišu un bērna bilingvisms stabilizēsies, pat ja par viņu galveno valodu kļūs vairākuma valoda.

Kā ir ar kultūras jautājumiem, piemēram, bilingvālu bērnu asimilēšanos sabiedrībā, vienlaikus 
saglabājot saikni ar vecāku kultūrām?

Ja bilingvāli bērni saskaras ar divām vai vairākām kultūrām (piemēram, viena ir mājās, bet cita – apkārtējā sabiedrībā), tad 
vecākiem vajadzētu apzināties, ko nozīmē būt bikulturālam un identificēties ar savām kultūrām. Tā kā kļūt bikulturālam dažkārt 
ir sarežģītāk nekā kļūt bilingvālam, vecākiem būtu svarīgi ar saviem bērniem pavadīt vairāk laika, jo sevišķi pusaudžu vecumā, lai 
palīdzētu viņiem sadzīvot ar savu bikulturālismu. Daži jaunieša vecumā izvēlas piederēt tikai vienai kultūrai – vai nu kultūrai A, 
vai B, tomēr tādējādi viņi novēršas no vienas no savām kultūrām, un vēlāk viņi var nožēlot savu izvēli. Citi var noraidīt abas kultū-
ras. Arī šis nav vēlams risinājums, jo tādējādi viņi lielākoties jutīsies margināli vai nestabili. Vislabākais risinājums ir identificēties 
ar abām kultūrām – gan A, gan B, dažkārt dažādās izteiktības pakāpēs, tādējādi pilnīgi pieņemot savu bikulturālismu. Lai nonāktu 
līdz šādam identitātes lēmumam, var būt nepieciešams zināms laiks, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai jaunajam cilvēkam šajā ceļā palīdzē-
tu viņa vecāki, ģimenes locekļi un draugi. Bikulturāļi, kuriem ļauj būt tādiem, kādi viņi ir, un kuri pieņem savu duālo mantojumu, 
ir nenovērtējami sabiedrības locekļi, kuri palīdz nojaukt barjeras starp savām kultūrām.

Laikā starp sešu gadu 
un agrīnā padsmitnieka 
vecumu daudzi bērni 
pāriet uz vairākuma 
lietoto valodu un 
samazina vājākās 
lietojumu. Ja vecāki var 
atrast veidus, kā valodu 
noturēt līdz agrīnā 
padsmitnieka vecumam, 
tad ir ļoti liela iespēja, ka 
vājākā valoda atradīs sev 
nišu un bērna bilingvisms 
stabilizēsies.
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NO KĀDĀM FRĀZĒM 
IZVAIRĪTIES 

sarunā ar pusaudzi  
Laila Avotiņa

Būt mierpilnās un harmoniskās attiecībās ar pusaudzi nav vienkārši. Te viņš ir labā omā, te tiek dauzītas durvis 
un kliegts, ka viņu neviens nesaprot. Visvairāk nesaprot, bez šaubām, vecāki, kas, tīņaprāt, sabojā dzīvi ar nesapro-
tamām prasībām un nevajadzīgiem noteikumiem. Patiesībā viss nav tik slikti. Ir sarkanās robežas, kuras vecākiem 
nevajadzētu pārkāpt, un dažas sarunu metodes, kas agrāk lieliski strādājušas, vajadzētu nedaudz mainīt. Iespē-
jams, pēc kāda laika jau veidosies jauna valoda, kurā vecāki un pusaudzis viens otru dzird un pat saprot.

Pievērsiet uzmanību, ka frāzes, kuras tiek ieteikts mainīt, ir apgalvojuma formā. Tā ir viena no tipiskākajām ve-
cāku kļūdām, kas tiek pieļautas. Vecāki ar pusaudžiem turpina runāt kā ar maziem bērniem, kuriem apgalvojums 
ir kā nāves spriedums viņu pieaugošajai neatkarībai.

„Jā, tu vari!”
Kāpēc tagad šis iedvesmojošais uzmundrinājums neder? Frāze „Jā, tu vari!” ir spēcīgs apgalvojums! Ja to lietojam, konflikts ar 

pusaudzi ir diezgan neizbēgams. Parasti šādus apgalvojumus ņem vērā, ja tas izskan no lielas autoritātes, tāpēc minētā frāze iedar-
bojas uz maziem bērniem, kuriem vecāki ir lielas autoritātes, taču pusaudžiem notiek autoritāšu maiņa.

Pusaudzim ir ļoti nepieciešama varas parādīšana. Bieži šī taisnības pierādīšana ir tikai procesa dēļ – cīkstēšanās pašas cīkstēša-
nās dēļ. Pusaudzis vēlas, lai taisnība būtu viņam. Tas arī ir galvenais iemesls, kādēļ rodas strīds. Viņam nevajag iedrošinājumu, bet 
gan pārliecību, ka viņam ir taisnība. Ir naivi iedomāties, ka pēc vecāku iedrošinājuma bērns atzīs: „Jā, mammu, tev taisnība! Cik 
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muļķīgi, ka es padevos un domāju, ka es šo nevaru izdarīt. Tūdaļ pat mēģināšu vēlreiz. 
Un man tagad izdosies.”

Sakot „Jā, tu vari!”, vecāki tīni faktiski izprovocē uz strīdu, liekot pierādīt tieši 
pretējo: „Nē! Es nevaru!” Ieslēdzas aizsardzības uzvedība, un viņš centīsies visiem 
spēkiem pierādīt, ka patiesībā nevar un vecākiem nekādā gadījumā nevar būt taisnība. 
Vecāki varētu pamēģināt teikt: „Es saprotu – pašlaik tev šķiet, ka tu nevari. Iedomā-
jies, kā būtu, ja tev tomēr izdotos?” Sakot, „Es saprotu…”, „Es pieņemu, ka…”, vecāki 
apliecina, ka kopumā piekrīt sava pusaudža sacītajam. „Iedomājies, kā būtu” rada dro-
šības izjūtu un neko neuzspiež, bet „tev izdotos” frāzi noslēdz ar pozitīvu apliecināju-
mu. Ikvienā grūtību gadījumā ir labi, ja tiek pārrunāts plāns, īpaši pusaudzim, ļaujot 
viņam pašam iztēloties vēlamo risinājumu.

„Nē, tu nedrīksti!”
Mazu bērnu vecāki diezgan bieži automātiski izmanto frāzi „Nē, nedrīkst!”. Tā ir 

pirmā reakcija, kas liek piesargāties mazulim, bet nestrādā, ja to izmanto komunikā-
cijā ar pusaudzi. Pusaudzim ir nepieciešams dialogs un argumentētas atbildes. Pare-
dzams, ka tīņa reakcija būs: „Kāpēc?” Un šis jautājums var atkārtoties neskaitāmas 
reizes un atspēkot jebkuru vecāku sniegto it kā saprātīgo argumentu. Ja vecākiem ir 
problēmas ar noteikumu un noteikto robežu noturēšanu, vienā brīdī viņi piekāpjas 
ar klasisko „Nu labi, bet tikai šoreiz!”. Ja vienreiz parādīts, ka tīnis ar neatlaidību ir 
salauzis vecāku noteikto robežu, tas tiks darīts vēlreiz un vēlreiz…

Labāk izmantojiet frāzi „Es par to padomāšu”. Tiešām – padomājiet paši un uz-
klausiet savu pusaudzi. Dodiet laiku sev un bērnam padomāt, kā arī iemāciet pusau-
dzim pagaidīt. Pagaidīšanas laiks ļauj sakopot domas un emocijas. Ja jums ir pārdo-
māts un argumentēts „Nē!”, tīnim būs grūtāk ietekmēt vecāku sākotnējo lēmumu. Ja 
tas nav izdarīts bērnībā, tad šis ir pēdējais laiks parādīt, ka jūsu „jā” nozīmē „jā”, un 
„nē” nozīmē „nē”.

„Es tev neticu!”
Ja ir jāsadzīvo ar pusaudzi, kurš mēdz sameloties, mērķis ir panākt uzticēšanos un godīgumu, tāpēc diskusijās uzreiz miniet 

pierādījumus, kurus nevar apstrīdēt. Dzirdot frāzi „Es tev neticu”, pusaudzis sāks taisnoties un savos melos sapīsies vēl vairāk. 
Iespējams, patiesība nekad nenāks gaismā. Ja ir pamatoti iemesli domāt, ka bērns tiešām melo, uzsāciet sarunu citādāk, piemēram, 
ar frāzi „Interesanti, kādēļ tu tā saki?”. Šāds atvērta tipa jautājums ļaus veidot dialogu vai vismaz novērtēt tīņa reakciju.

FOTO: www.businessinsider.com

Sakot „Jā, tu vari!”, 
vecāki tīni faktiski 
izprovocē uz strīdu, 
liekot pierādīt tieši 
pretējo: „Nē! Es nevaru!” 
Ieslēdzas aizsardzības 
uzvedība, un viņš 
centīsies visiem spēkiem 
pierādīt, ka patiesībā 
nevar un vecākiem 
nekādā gadījumā nevar 
būt taisnība. Vecāki 
varētu pamēģināt teikt: 
„Es saprotu – pašlaik 
tev šķiet, ka tu nevari. 
Iedomājies, kā būtu, ja 
tev tomēr izdotos?”
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„Tādēļ, ka es tā teicu!”
Striktas pavēles bez paskaidrojumiem pusaudža vecumā vairs nestrādā. Ja vēla-

mies sadarbību, mums ir jāpanāk iesaistīšanās, nevis bezierunu piekāpība. Pusaudžu 
vecums ir laiks, kad jāmācās pieņemt pašam savus lēmumus un arī atbildēt par pie-
ļautajām kļūdām. Tāpēc labi, ja vecāki, būdami ar lielāku dzīves pieredzi un spējot 
prognozēt notikumu attīstību vismaz pāris soļu uz priekšu, rosinātu bērnu padomāt, 
ko viņš darīs, ja viņa ieceres piepildīsies ne gluži tā, kā bijis iecerēts. „Ko tu darīsi, ja 
tava ideja nedarbosies?” liks izstrādāt vismaz A un B plānu, turklāt radinās pie do-
mas, ka kļūdīties nav nekas katastrofāls, un ieradinās uzņemties atbildību par saviem 
lēmumiem.

„Es darītu šādi…”
Ja vēlaties rast kontaktu ar bērnu, nebaidieties atzīt, ka arī jūs visu nezināt un nesa-

protat. Saruna, kas varētu rosināt uz atvērtību, varētu sākties ar savas pieredzes izstās-

Striktas pavēles bez 
paskaidrojumiem 
pusaudža vecumā vairs 
nestrādā. Ja vēlamies 
sadarbību, mums ir 
jāpanāk iesaistīšanās, 
nevis bezierunu 
piekāpība.

Psiholoģe Kristīne Jozauska iesaka ikvienam no vecākiem, audzinot pusaudzi, 
ikdienas saziņā izmantot komplimentus un humoru, slēgt savstarpējus darījumus, 
iesaistīties ikdienas notikumos, kopīgi risināt problēmas un pievērst uzmanību 
norunu pildīšanai.

Komplimenti
Ikvienam mums klājas labāk, ja jūtamies labi. Ir patīkami saņemt komplimentus par savu rīcību vai apkārtējo atzinību 

un apbrīnu par mūsu personības iezīmēm un talantiem. Tas ir svarīgi ikvienam, bet jo īpaši pusaudžiem, kas vairāk nekā ik-
viens cits dzird apkārtējo kritiku, sūdzēšanos, vērtēšanu un apšaubīšanu. Disciplinējot bērnus, par labu motivatoru darbojas 
uzslavas, bet nav noslēpums, ka nereti ir grūti atrast iemeslu, par ko uzslavēt pusaudzi. Tieši tādēļ, motivējot pusaudzi, svarīgi 
lietot iedrošinājumu – jo tas ir iedarbīgs pat tad, ja pusaudzis dumpojas. Ik dienas ir svarīgi atrast mirkli, lai izteiktu kom-
plimentus savam pusaudzim, lai pateiktu, cik īpašs viņš vai viņa ir, iedrošinātu būt gudrākam, stiprākam, pārliecinātākam 
un laimīgākam. Stāstīsim bērniem stāstus par viņu bērnību, par svarīgiem dzīves notikumiem! Bērniem patīk klausīties un 
dzirdēt laimīgus, priecīgus, pamācošus stāstus par savu dzīvi. Sarunās jautāsim, ko pusaudzis gribētu, lai apkārtējie par viņu 
zina un viņā pamana. Pazīsim savus bērnus un iedrošināsim viņus dzīvot laimīgu dzīvi!
Humors

Pusaudžiem patīk humors, un viņi tajā ieklausās daudz vairāk un labprātāk nekā padomos un „lekcijās”. Būsim radoši un 
izmantosim humoru visnegaidītākajās situācijās! Smiekli un vieglums palīdz risināt situācijas. Taču svarīgi atcerēties: ar vieg-
lumu smieties par situāciju, nevis par pusaudzi! Piemēram, vecāki pie vakariņu galda saka: „Kāds ir aizmirsis izdarīt solīto. 
Došu 50 centus pirmajam, kurš uzminēs, kas palicis neizdarīts.”
Darījumi

„Vienojamies tā: es aizbraukšu tev un draugam pēc filmas pakaļ, ja tu pirms filmas pastaigāsi ar suni.” – „Vienojamies tā: 
es piemetīšu tavam jaunajam džemperim (ģitārai utt.) tieši tik daudz, cik pats būsi sakrājis.” Veidojot darījumus, noder arī 
nodrošinājumi, piemēram, ja pusaudzis vēlas no vecākiem kaut ko aizņemties, viņš kā nodrošinājumu atstāj kādu lietu (sev 
nozīmīgu, piemēram, „iPad” vai tml.), ko, atdodot aizņemto mantu, dabū atpakaļ.
Iesaistīšanās

Svarīgi skaidrot pusaudzim pozitīvas uzvedības un izvēles priekšrocības. Kad bērns apgūst ko jaunu, svarīgi šo prasmi 
parādīt jau nākamajā līmenī, izskaidrojot ieguvumus un iespējas, ko jaunapgūtais piedāvā. Mācoties mēs paveram daudz 
plašākas savas pasaules robežas. Tas pusaudžus interesē vienmēr. Iesaistīsimies problēmu risināšanā: ļausim, lai pusaudzis 
izklāsta savus mērķus un resursus, darīsim zināmus savus mērķus un pieejamos resursus, mēģināsim vienoties par abpusēji 
pieņemamiem un akceptējamiem mērķiem, resursiem un noteikumiem.
Norunu ievērošana

Šis princips – vecāku konsekventa rīcība un neatkāpšanās no vienošanās. Vecāki ir tie, kuri spēlē pēc noteikumiem un ar 
savu piemēru rāda, ka ievērot norunu ir izdevīgi. Neatkāpjoties no norunas, mēs neatstājam pusaudzim iespēju neievērot to. 
Ar savu piemēru mēs bērniem mācām sadarbību un atbildību.

Veidojot norunu, pirmkārt, svarīga ir atklāta saruna ar pusaudzi par radušos problēmsituāciju, faktu, detaļu un apstākļu 
apzināšana. Otrkārt, risinājuma meklēšana – tāda, kuru akceptē gan pusaudzis, gan vecāki. Treškārt, svarīgi vienoties par 
konkrētu laiku (datumu un laiku), līdz kuram norunai jābūt realizētai. Protams, jāatceras, ka ar pusaudžiem viss nav tik 
vienkārši. Būtu aplami domāt, ka pusaudžu prioritātes sakrīt ar vecāku prioritātēm. Tāpēc būtiski izvairīties no liekas kriti-
zēšanas, vērtēšanas, spriedumu izteikšanas, tā vietā konsekventi un ar cieņu pildīt norunu. Domstarpību rašanās gadījumā 
centīsimies iztikt bez komentāriem un izturēties draudzīgi, neatkāpjoties atgādinot: „Esmu pamanījis, ka neesi izpildījis no-
runu. Tu vari to paspēt izdarīt vēl tagad.” Uz tālākajiem iebildumiem var atbildēt: „Kāda bija mūsu noruna?” Centīsimies pēc 
iespējas mazāk iesaistīties diskusijās, tas samazinās pusaudža iespējas argumentēt un apstrīdēt. Lietosim neverbālo komuni-
kāciju: smaidīsim, iedrošināsim apskaujot, norādīsim uz pulksteni u. tml. Ieturot neuzbrūkošu, mierīgu, nosvērtu pozīciju, 
atkāpšanās ceļš ir neiespējams un lielākoties norunas tiek izpildītas. Vienmēr izteiksim atzinību un pateicību par norunas 
izpildīšanu!
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tīšanu, nevis gatavu padomu sniegšanu. „Pirms kāda laika man bija šāda problēma…” Aprakstiet savu problēmu – līdzīgu tai, kādu 
piedzīvo jūsu pusaudzis šobrīd, atrodiet kopīgo jūsu situācijās. Izrādiet empātiju – jūtiet līdzi un saprotiet. „Tagad es tā nedaru” – 
šodienas un šā brīža pieminēšana ir tas mirklis, kad vecāku pozitīvais dzīves piemērs ir vietā. „Lūk, kā es to risināju” – pastāstiet 
tīnim, kā atrisinājāt savu situāciju. Ir svarīgi uzsvērt tieši to, kā bija iepriekš, kā ir tagad un kāds bija ceļš uz to. Pusaudžiem tīri labi 
patīk vecāku pieredzes stāsti.

„Tu mani necieni!”
Šādi pārmetumi nekad nenāk par labu. Bērns nesāk cienīt vecākus tāpēc, ka vecāki pārmet necieņu un turklāt vēl viņu aizvaino. 

Derēs labais padoms runāt par savām jūtām. „Es jūtos dusmīga, bēdīga, nenovērtēta, ja tu nenāc vakariņās.” Vienmēr runājiet par 
tīņa uzvedību, nekad nekritizējiet rakstura īpašības un iezīmes, kuras ir grūti vai pat neiespējami mainīt.

„Es taču teicu, ka tā būs!”
Kam rūp pagātne, kas nav maināma? Vecāku pārmetumi liks justies vēl sliktāk. Labāk teikt šādi: „Labi, ka centies. To tu izdarīji 

lieliski, bet šis vēl jāpielabo.” Tas liek fokusu uz nākotni un ļauj nekoncentrēties uz to, 
kas nav izdevies.

„Manā mājā…”
Pieaugušie ne reizi vien mēdz izmest frāzi „Manā mājā tā nenotiks!”, „Tikai ne 

manā mājā!”. Taču tajā brīdī, kad bērns ienāca ģimenē, šī māja kļuva arī par viņa mā-
jām. Lietojot vārdu „mans” attiecībā uz kopējo teritoriju, pusaudzis saņem vēstījumu, 
ka viņam nav vietas, kurā justies drošībā.

„Nav svarīgi, ko tu gribi!”
Pēc šādas frāzes pat pieaugušais saprot, ka sarunu biedram nav svarīgi ne tikai tas, 

ko viņš vēlas, bet arī viņš pats nav svarīgs un nav vajadzīgs. Atšķirība ir tikai tāda, ka 
pusaudži uz apkārtējo vienaldzību reaģē daudz asāk un sāpīgāk. Šis pats vēstījums tiek 
saņemts arī ar frāzēm „Izdari tagad!” un „Man neinteresē, kāpēc!”.

Izmantotā informācija:
www.psychologytoday.com
http://mama-likes.ru/advices/10-fraz-obizhayut-podrostka.html
http://paligsvecakiem.lv/2013/05/ka-motivet-pusaudzi/

Labāk izmantojiet frāzi 
„Es par to padomāšu”. 
Tiešām – padomājiet 
paši un uzklausiet 
savu pusaudzi. Dodiet 
laiku sev un bērnam 
padomāt, kā arī iemāciet 
pusaudzim pagaidīt. 
Pagaidīšanas laiks ļauj 
sakopot domas 
un emocijas.

FOTO: www.tavistaylor.com


