Mācāmies kopā!
Šajā mācību gadā Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Salaspils 1. vidusskolu piedāvāja
informatīvu un izglītojošu nodarbību ciklu Salaspils novada topošo pirmklasnieku vecākiem.
Nodarbības notika Salaspils 1. vidusskolas telpās vienu reizi mēnesī sestdienās visa mācību gada
garumā.
Nodarbības bija paredzētas tām ģimenēm, kuras mājās nerunā latviski vai runā divās vai
vairākās valodās, un ģimenēm, kuras kādu laiku ir pavadījušas ārpus Latvijas.
Pieaugušie ģimenes locekļi saņēma atbildes uz jautājumiem – kurā valodā labāk runāt mājās,
kā atbalstīt savu bērnu latviešu valodas apguvē, kas ir bilingvālā izglītība, kuru skolu izvēlēties
savam bērnam u.c. Nodarbībās vecāki iepazinās ar abu novada skolu darbību, piedāvājumu
atbalstam latviešu valodas apguvē, uzzināja, kā notiek bilingvāls mācību process
mazākumtautību skolā, iepazinās ar Latviešu valodas aģentūras veidotajām spēlēm valodas
apguvei – gan galda spēļu veidā, gan spēlēm digitālajā vidē, uzklausīja dažādu speciālistu
viedokļus. Speciālisti dalījās ar vecākiem pieredzē par to, kas pirsmskolas vecumā ir valodas
traucējumi, bet kas vecuma īpatnības, kā modernās tehnoloģijas ietekmē valodas attīstību un
komunikācijas prasmes, kā rīkoties vecākiem. Uzzinājām, ka tas ir pavisam dabiski, jau no
dzimšanas ģimenē apgūt divas valodas.
Kamēr vecāki mācījās, kā atbalstīt savus bērnus, bērniem bija iespēja piedalīties valodas
nodarbībās pie jaukām un radošām skolotājām – Lienes Valdmanes un Mārītes Petrovskas. Tajās
bērni aktīvā un radošā darbībā gan pilnveidoja latviešu valodas prasmi, gan iepazina skolas vidi.
Nodarbību beigu daļā visbiežāk skolotājas organizēja aktivitātes, kurās bērni un vecāki
darbojās kopā. Tādējādi vecāki kopā ar bērniem apguva dažādas rotaļas un spēles, kuras pēc tam
var izmantot ģimenes lokā vai ballītēs. Orientēšanās ar uzdevumiem skolas telpās ļāva iepazīt
skolu vēl tuvāk gan bērniem, gan vecākiem.
18. maijā noslēguma nodarbībā vecāki dalījās ar ieguvumiem no šīm nodarbībām. Vecāki
pozitīvi novērtēja šīs nodarbības, uzsverot gan bērnu, gan vecāku ieguvumus. “Bērniem patika!”
– tas patiešām ir svarīgi, ka mācīties valodu ir interesanti, to var darīt ar prieku. Ļoti patīk arī pati
skola. Vecāki par ieguvumiem no nodarbību cikla:
 secinājām - ja vēlamies, lai bērns interesējas par apkārtējo, draudzējas, sadarbojas,
lasa grāmatas, tad tas jādara arī mums pieaugušajiem pašiem, jo bērni atdarina pieaugušos,
pieaugušie ir piemērs bērniem,
 uzzinājām, kā aizraušanos ar tehnoloģijām izmantot jēgpilni un kontrolēti,
piemēram, piedāvājot interaktīvas spēles valodas apguvei, kā aizstāt ar citām nodarbēm,
 ieguvām idejas, kā mācīties valodu kopā ar bērnu, kā atrast tam laiku, piemēram,
braucot mašīnā,
 saņēmām dāvanas – Latviešu valodas aģentūras valodas spēles un uzzinājām, kā ar
tām darboties kopā ar bērnu.
Noslēgumā vecāki izteica savas vēlmes – šādas nodarbības PII vecākiem organizēt arī
turpmāk, organizēt nodarbības vecākiem arī tad, kad bērni jau ies skolā, organizēt arī dienas
nometnes bērniem.
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