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Pozitīva sadarbība  

 

Pozitīva ,   

uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku 
un pedagogu sadarbība,  

ir  viens no būtiskākajiem  

priekšnosacījumiem bērna 
personības attīstībā  

 

 
www.solipasolim.lv/par-vecaku-un-pedagogu-sadarbibu-izglitibas-procesa/ 

http://www.solipasolim.lv/par-vecaku-un-pedagogu-sadarbibu


KĀ SKOLU PADARĪT MŪSDIENĪGĀKU, 
INTERESANTĀKU?  

V E C Ā K I  V Ē L A S  
 Muzikāla gaisotne skolā 

(radio) 

 Zvana signāls – melodija 

 Radoša, pozitīva, uz 
bērniem vērsta mācību 
stunda 

 Mājas darbu sabalansēšana 

 Katrs bērns kā personība 

 Veselīga komunikācija 

 Patīkama vide 

 NESALĪDZINĀT BĒRNUS! 

 Bērna iesaistīšanās skolas 
dzīves veidošanā 

 Mācību ekskursiju 
organizēšana sadarbībā ar 
vecākiem 

 Vienmērīga mācību darba 
slodze (pārbaudes darbi) 

 Ļaut katram bērnam kaut ko 
VARĒT, SPĒT, PAVEIKT! 

Aptauja veikta DNAB projekta  
“Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā” ietvaros 



KĀ VECĀKI VAR PALĪDZĒT SASNIEGT 
MĒRĶUS?  

P E D A G O G I  V Ē L A S  
 Pozitīva saskarsme 

 Ekskursiju un klases 
pasākumu organizēšana 

 Atbalstīt bērnu 

 Lasīt priekšā grāmatu 

 Karjeras izglītība – dalīties 
savā dzīves pieredzē par 
profesiju, nodarbošanos 

 Mīlēts bērns = Laimīgs 
bērns = Veiksmīgs cilvēks 

 Ieinteresēti un atvērti pret 
skolu 

 Dalīties praktiski ar saviem 
vaļaspriekiem (radošās 
dienas) 

 Palīdzēt piesaistīt “labvēļus” 

 Sadarbības veicināšana 
(kopīga ballīte) 

 Lauzt stereotipus! Neveidot 
jaunus bērnu klātbūtnē! 

 Konfliktus risināt sadarbībā 

Aptauja veikta DNAB projekta  
“Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā” ietvaros 



PEDAGOGU UN VECĀKU  
VIENOJOŠIE FAKTORI  

Kopīga 
ekskursiju un 

klases 
pasākumu 

organizēšana 

Kopīga 
sadarbība bērnu 

atbalstīšanā 

Kopīga 
konfliktsituāciju 

risināšana 

Kopīga 
neformālu 
pasākumu 

organizēšana  

Pozitīva, atvērta 
komunikācija 

Mīlēts bērns = 
Laimīgs bērns = 

Veiksmīgs 
cilvēks 

Aptauja veikta DNAB projekta  
“Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā” ietvaros 



PRIEKŠLIKUMI? 

IEROSINĀJUMI? 

? 

? 

? 

? 



 
 

PALDIES! 
Tamāra Kaudze 

mob. 29191969, tkaudze@gmail.com 
www.facebook.com/Dundagas-Novada-Atbalsta-Biedrība/ 
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