
2016. gada 27. oktobris     www.izglitiba-kultura.lv6 projekts

Izstrādāts pieredzes krājums 
„Saliedēta skola – saliedēta sabiedrība” jauniebraucēju integrēšanai

Izglītības attīstības centrs (IAC) 
no 2016. gada 1. marta līdz 30. ok-
tobrim īstenoja projektu „Atbalsts 
izglītības iestādēm jauniebraucēju 
bērnu integrācijā un saliedētas sa-
biedrības veidošanā”. Projekta mēr-
ķis bija sekmēt etniskajā saskaņā 
un starpkultūru dialogā balstītas 
saliedētas sabiedrības veidošanos 
Rīgā, izglītības iestāžu administrā-
cijai un pedagogiem nodrošinot 
mācības par jauniebraucēju integ-
rācijas jautājumiem.

Projektā tika iesaistīti vairāk 
nekā 50 Rīgas izglītības iestāžu 
dažādu mācību priekšmetu sko-
lotāji un klašu audzinātāji. Pe-
dagogi strādā visos izglītojamo 
vecumposmos skolās ar latviešu 
un mazākumtautību izglītības 
programmām. Projektā pieda-
lījās skolotāji, kuriem ir atšķirī-
ga iepriekšējā pieredze darbā ar 
jauniebraucējiem.

Iesaistītie izglītības darbinie-
ki semināros apguva 24 stundu 
kursa „Atbalsts izglītības iestā-
dēm un pedagogiem iecietības 
un etniskās saskaņas veicinā-
šanā daudzkultūru sabiedrībā” 
programmu, kas ir veidota no 
trim moduļiem: „Daudzveidī-
ba sabiedrībā globālo notikumu 
kontekstā”, „Iecietības veicināša-
na un diskriminācijas novēršana 
kā integrācijas priekšnoteikumi” 
un „Atbalsts pedagogiem un ad-
ministrācijai jauniebraucēju ie-
kļaušanai”. Semināru starplaikos 
pedagogi aprobēja programmas 
materiālus klasēs, vēroja un ana-
lizēja skolēnu reakciju, apkopoja 
skolēnu izvērtējumu. Pedagogi 
semināros dalījās pieredzē gan 
par programmas īstenošanu iz-
glītības iestādēs, gan par savu 
iepriekšējo darbu ar jauniebrau-
cēju bērnu iekļaušanu skolā un 
sabiedrībā.

Diskusija par 
iegūtajām atziņām
19. oktobrī notika apaļā galda 

diskusija „Skolas loma iecietības 
un starpkultūru dialoga sekmē-
šanā”, kurā piedalījās pārstāves no 
IAC, Rīgas domes (RD) izglītības, 
kultūras un sporta departamenta 
(IKSD), Rīgas izglītības un infor-
matīvi metodiskā centra, Latvie-
šu valodas aģentūras, nevalstis-
kajām organizācijām (NVO) un 
skolām.

Diskusijas sākumā IAC vadītā-
ja Iveta Vērse atgādināja, ka cen-
tra speciālistu – projekta ekspertu 
Ingunas Irbītes un Dainas Zelme-
nes – izstrādātos materiālus praksē 
apguva 18 Rīgas izglītības iestādēs, 
kurās mācās jauniebraucēju bērni 
no Krievijas, Izraēlas, Lietuvas, 
Ķīnas, Lielbritānijas, Vācijas, Uk-
rainas, Baltkrievijas, ASV, Korejas, 
Īrijas, Irākas un Afganistānas.

I. Irbīte, IAC: Izstrādātās 

programmas mācībās un apro-
bācijā piedalījās audzēkņi un 
viņu skolotāji – no pirmskolas 
līdz vidusskolai. Ir īpašs prieks, 
ka iesaistījās ļoti dažādu mācību 
priekšmetu skolotāji, jo bija vēr-
tīgi uzzināt katra pieredzi.

Ļoti bieži skolotājs ir cilvēks 
orķestris, piemēram, arī biblio-
tekārs, mentors utt. Programmu 
apguva gan cilvēki bez pieredzes, 
gan ar ļoti plašu pieredzi – tādi, 
kuri ir saskārušies ar dažādiem 
jauniebraucējiem – bērniem, kuri 
nāk no ģimenēm ar uzturēšanās 
atļaujām, no reālu bēgļu ģime-
nēm, reemigrantu bērniem.

Galvenā atziņa, kura ir jāapzi-
nās visiem, – jauniebraucēji Rī-
gas izglītības iestādēs un klasēs ir 
realitāte. Liela pieredze, no kuras 
var mācīties, jau ir iegūta Rīgas 
10. un 15. vidusskolā, Zolitūdes 
ģimnāzijā.

Personīgi uzskatu, ka jaunie-
braucējs skolā un klasē ir laba 
iespēja skolai paskatīties spogu-
lī – kā iestādei un katram skolo-
tājam izmērīt savu tolerances un 
saskarsmes prasmju temperatū-
ru. Visu izšķir cilvēka personība, 
viņa optimisms un apņēmība, ka 
to izdarīt ir pa spēkam, tad viss 
notiek un ir labi sasniegumi.

Inese Ruļuka, skolotāja: Man 
bija iespēja piedalīties gan IAC, 
gan RD IKSD organizētajos kur-
sos. Lai gan tēma bija vienāda, 

pieeja atšķīrās. Tas savā ziņā bija 
pat labi, jo radās iespēja salīdzi-
nāt un paņemt labāko. Spriežot 
pēc līdzšinējās pieredzes, IAC 
kursi ir saturiski vislabāk organi-
zētie. Lielākā daļa skolotāju vis-
biežāk jau zinām, kā ir pareizi, jo 
esam pieraduši vadīt procesu, bet 
izrādījās, ka ir vēl jaukāk, ja kāds 
vada tevi un ļauj iejusties skolēna 
realitātē. Esmu pieradusi risināt 
konkrētus jautājumus, un šajā 
gadījumā man tika iedota nepie-
ciešamā bāze. Izjutu, ka apmieri-
nāti ir arī citi kolēģi, jo metodika 
ir izcila – ļoti konkrēta, bagātīga 
un interesanta. Varējām iejusties 
reālajā darbībā, kas ir ļoti būtiski, 
patika, ka tika uzdoti mājasdarbi. 
Vislielākais prieks – ka ir izdots 
izglītojošs pieredzes materiāls 
„Saliedēta skola – saliedēta sa-
biedrība”. Ir gandarījums, ka tajā 
tika iekļautas arī mūsu atziņas, 
tādēļ ir jūtam, ka esam novērtēti 
un kļuvuši par līdzautoriem.

Lielākais bonuss, ko ieguvu 
kursos, – metodika, kā darboties 
klasē, protams, pieliekot klāt savu 
izdomu.

D. Zelmene, IAC: Manuprāt, 
viena no programmas veiks-
mēm – ka rosinājām diskusiju 
starp dalībniekiem un pēc tam 
lūdzām ar iegūto pieredzi dalīties. 
IAC mājaslapa ir ļoti labs resurss, 
kur konkrētos stāstus esam apko-
pojuši.

Gan skolēniem, gan pieauguša-
jiem piedāvājam variantus, kā at-
tīstīt starpkultūru kompetenci, kā 
dalībnieku pieredze var palīdzēt, 
piemēram, ko darīt skolas admi-
nistrācijai, ja jauniebraucējs ir jā-
uzņem skolā, ko skolotājam – ja 
klasē, kā strādāt ar ģimenēm. Ma-
nuprāt, noderīgi un izmantojami 
savā praksē ir bērnu no Krievijas 
un Ukrainas, kā arī reemigrējušo 
bērnu pieredzes stāsti. Atspogu-
ļotas ir gan cerības, gan bažas.

Irina Vasiļjeva, RD IKSD pro-
jektu un sabiedrības integrāci-
jas nodaļa: Arī mēs organizējam 
skolotāju mācības, bet fokuss ir 
migrācija un cilvēktiesības. Arī 
mēs plānojam izdot līdzīgu pub-
likāciju, tā ka viens otru lieliski 
varam papildināt. Tas liecina, ka 
informācija ir nepieciešama un 
saturs ir aktuāls.

I. Vērse, IAC: Mūsu pieredze 
liecina, ka cilvēki savā profesio-
nālajā darbā izmanto to, ko paši 
reāli ir apguvuši programmu 
mācībās, jo teorētiskus aprakstus 
un darba lapas izmanto vien nie-
cīgs skaits. Aprobācijas laikā va-
rējām izprast, kas darbojas labi, 
bet kas – ne pārāk.

I. Ruļuka: Manuprāt, ļoti no-
derīgi ir ieteikumi arī skolas ad-
ministrācijai, ne tikai skolotājiem, 
jo svarīgi ir, kāds ir skolas mik-
roklimats: cik tas būs labvēlīgs, tik 
draudzīgas var veidoties attiecības. 
Kolēģus skolotājus varu vien aici-
nāt būt atvērtiem izaicinājumiem, 
būt erudītiem un nepārtraukti 
apgūt kaut ko jaunu. Ieslīgt rutīnā 
ir vieglāk, bet esam taču gaismas 
stari.

Eva Šķendere, NVO „Patvē-
rums „Drošā māja””: Secinu, ka 
kaut ko apgūt var, tikai darot, kā 
arī lasot jau izdotos materiālus un 
citu literatūru, kas ir brīnišķīgs 
resurss, par kuru nezina skolotāji, 
kuri paši nav aktīvi piedalījušies. 
Sabiedrībā ir diezgan atturīga at-
tieksme pret jauniebraucējiem kā 
tādiem, bet, manuprāt, kultūru un 
valodu daudzveidība būtu jāuz-
tver kā liels ieguvums. Pati esmu 
pārliecinājusies, ka gan mēs, gan 
jauniebraucēji viens no otra bai-
dāmies. Mērķis ir sasniegts, ja 
dzirdu atziņu – viņi ir tādi paši 
cilvēki kā mēs. Cilvēki baidās no 
visa nezināmā.

Ilona Roja, Radošās iniciatīvas 
centrs: Manuprāt, ja iemācās iz-
runāt kādu vārdu cilvēka dzimta-
jā valodā un tajā viņu uzrunā, tad 
jauniebraucējam radīsies pārliecī-
ba, ka par viņu ir patiesa interese.

D. Zelmene: Piekrītu, ka mik-
roklimats, atbalsts ir ļoti svarīgs, 
lai rastos piederības izjūta. Prie-

cājos, ja skolotāji apzinās, ka ir 
gaismas nesēji, jo tā jau ir izglī-
tības misija. Nedrīkst pateikt, ka 
tas uz mums neattiecas, un būt 
aizvērti.

Aija Sautiņa, skolotāja: Strādā-
ju sākumskolā un pēc šiem kur-
siem esmu sapratusi, ka pieaugu-
šajiem, vecākiem ir grūti kaut ko 
ieskaidrot, uz viņiem iedarboties. 
Ir jāsāk strādāt ar bērniem, lai 
radītu vidi, kurā arī jauniebrau-
cēju bērni justos labi. Izmanto-
jot kursos iegūtos materiālus un 
metodes, sapratu, ka bērni sāk 
aizdomāties par daudziem sva-
rīgiem jautājumiem, viņi aptver, 
ka visi nevar būt vienādi. Publi-
cētajā izdevumā atradu pat sava 
skolēna teikto, ka tagad viņam 
„rušinās doma pa galvu – viens 
par visiem, visi par vienu!” un 
tikai tad būs labi. „Visi kopā mēs 
varam būt stiprāki nekā viens.” 
Runājot par šiem jautājumiem, 
dažkārt ir ļoti grūti ietekmēt arī 
kolēģus skolotājus, tādēļ ir jāsāk 
ar pavisam maziem bērniem.

D. Zelmene: Jau pirmskolā ir 
jāmāca pieņemt atšķirīgo.

Anita Pēterkopa, RD IKSD 
vispārējās izglītības skolu noda-
ļa: Mani uztrauc tas, ka vietējās 
sabiedrības bērnu vecāki nav to-
leranti un izprotoši, viņi ar savu 
attieksmi un pat spiedienu uz 
skolas administrāciju vēlas pa-
nākt, ka skolās neatrodas jaunie-
braucēju bērni. Lai saprastu un 
pieņemtu, manuprāt, jāizglīto ir 
sabiedrība kopumā.

I. Irbīte: Mums ir notikuši arī 
reģionālie semināri, kuros tika 
lūgti ierasties jauniebraucēju bēr-
ni ar ģimenēm. Guvām lieliskus 
piemērus, ka tādā veidā atklājas 
cilvēku talanti. Piemēram, kāda 
augstāko izglītību ieguvusi mam-
ma no Krievijas ir aizrāvusies ar 
prāta spēlēm un tagad tās organi-
zē arī vietējā skolā, vada fakulta-
tīvās nodarbības galda spēļu ap-
guvē. Pēc projekta un program-
mu apguves visbiežāk saņemam 
pateicības vārdus, ka esam palī-
dzējuši vienam otru iepazīt. 

Projekta noslēgumā dalībnie-
ku pieredze jauniebraucēju integ-
rēšanā tika apkopota un publicē-
ta elektroniskajā pieredzes krāju-
mā „Saliedēta skola – saliedēta 
sabiedrība”: http://www.iac.edu.
lv/assets/Uploads/Pieredzes_kra-
jums_Saliedeta_skola.pdf.

Projektu Nr. DIKS-16-405-lī 
līdzfinansēja RD IKSD sabiedrī-
bas integrācijas programmas ie-
tvaros.
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