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Ievads
Pasaule sauc pēc brīvprātīgajiem senioriem
Cilvēkiem vajadzīga palīdzība un padoms, īpaši tagad, kad dzīvē
dominē materiālās vērtības. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz cilvēku, kuru
augstākais dzīves mērs ir garīgums. Tādi ir seniori, kuri vēlas paveikt
ko nozīmīgu savā un sabiedrības labā.
Mums ir laba pieredze, kuru esam guvuši Zviedrijā, Latvijā un Dānijā.
Mūsu izmēģinājuma projektam ir labi rezultāti, tāpēc mēs vēlamies
dalīties savā pieredzē.
Rokasgrāmatas mērķis ir padarīt vieglāku „Seniori skolā”
iedzīvināšanu citās mācību iestādēs.
Rokasgrāmata ir sastādīta, balstoties uz dažādu skolu pieredzi
Zviedrijā, Latvijā un Dānijā.
Karlskronā, Zviedrijā seniori skolās darbojas jau 12 gadus;
Latvijā un Dānijā - četrus gadus.
Projektā darbojas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un
Porupas skola Odensē (Dānija).
Kāds seniors ir teicis:
„Laiks, ko tu pavadi kopā ar bērniem, ir vērts, lai
dzīvotu.
Ja seniors zina, kāds viņu gaida, kāds vēlas ar viņu
aprunāties un iemācīties ko jaunu, tas dod senioriem
dzīves jēgu un mērķi doties uz skolu.”

Aktivitātes projektā „Seniori skolā” kā brīvprātīgo kustība turpinās
visās trīs valstīs arī pēc projekta noslēguma. Tas ir ļoti veiksmīgs un
darbojas arī citās Karlskronas un Odenses skolās.

Latviešu un dāņu seniori Neretā
Šajā grāmatā esam apkopojuši brīvprātīgo pieredzi no visām trim
valstīm, tāpēc dažas idejas varētu būt noderīgas vienā valstī, bet
nepieņemas citā un otrādi. To īstenošanai ir vajadzīga rūpīga satura
un lēmuma izpēte katrā skolā, kura vēlas sākt šo kustību. Esam
pārliecināti, ka šo koncepciju un pieredzi var izmantot arī citās
iestādēs, piemēram, bērnudārzos, veco ļaužu pansionātos, muzejos,
bibliotēkās, arhīvos, baznīcās un vides kustībā.
Idejas „Seniori skolā” vēsture
„Seniori skolā” iesākās Karlskronā, Zviedrijā, 2000. gadā.
Iniciatīvu uzņēmās kāda Zviedrijas Tautskolas skolotāja, kura aicināja
pensionārus uz vienu no Karlskronas skolām. Šīs skolas direktors un
pilsētas pašvaldība atzina šīs idejas svarīgumu un iespējas. Seniori
palīdzēja bērniem un skolotājiem atvieglot darbu.
Viņi paši izlēma, kādā veidā viņi var palīdzēt.
Pēc dažiem gadiem jau daudzās skolās bija pieprasījums pēc
senioriem.
Desmit gadu laikā bērnudārzos un vidusskolās ir palīdzējuši vairāk
nekā 250 senioru.
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Kāds seniors saka:
„Kad redzu bērnu spožās acis, es jūtu vitalitāti un
enerģiju, ko vēlos dot tiem bērniem, kuriem ir
problēmas mācībās, bet tajā pašā laikā viņi redz
pasauli labāk un viņu dvēsele ir emocionālāka.”

2009. gadā Zviedrijas Tautskolas direktors sazinājās ar Rites
Tautskolas vadītāju Latvijā.
Viņi iesniedza prasību Ziemeļu ministru padomei, lūdzot līdzekļus
izmēģinājuma projektam. Nolūks bija izmēģināt ideju gan Latvijā, gan
Dānijā.
Padome izpildīja šo
lūgumu. Divi cilvēki
no Porupas skolas
Dānijā un divi no
Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa
vidusskolas
piedalījās pieredzes
apmaiņā
Karlskronā,
Zviedrijā, un guva
iedvesmu projektam
„Seniori skolā”.

Mēs uzrakstījām projekta pieteikumu ES Grundtvig programmai.
Projekta gaitā četri brīvprātīgie seniori no Neretas devās pieredzes
vizītē pie Dānijas senioriem, un nākamajā gadā neretieši uzņēma
dāņus.
Mēs, neliela skolotāju, senioru un administratoru grupa no trim
valstīm – Dānijas, Zviedrijas un Latvijas-, guvām pozitīvu pieredzi no
mūsu projektiem, tāpēc nolēmām izveidot šo rokasgrāmatu, lai
palīdzētu tiem, kas vēlētos uzsākt kustību „Seniori skolā”.

Projekta sanāksme Neretā
Rokasgrāmatas mērķauditorija
Tā varētu būt ieinteresēta persona, kura atzīst, ka šī ideja ir laba, un
vēlas to realizēt savā darba vietā.
Šis cilvēks var būt :
konsultants pašvaldībā (saistīts ar skolām vai ar vecāka gada gājuma
cilvēkiem);
skolotājs;
seniors;
skolas vadītājs;
bērnu vecāki;
vecvecāki - seniori.
Grāmata ir vadlīnija, lai, sākot „Seniori skolā” aktivitātes, palīdzētu
izvairīties no iespējamiem šķēršļiem.
Kāds seniors saka:
„Lai saprastu bērnu spēles, man vajadzēja sākt
skatīties multfilmas. Tagad es zinu, ko multfilmu
varoņi spēlē un par ko runā.”

„Seniori skolā” mērķi
- mazināt atsvešinātību starp paaudzēm;
- izmantot senioru prasmes un dzīves pieredzes priekšrocības;
- iesaistīt sabiedrību darbā ar skolēniem, veicinot izpratni par
demokrātiju;
- iedrošināt pensijas vecuma cilvēkus justies vajadzīgiem;
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- veicināt senioru labklājību ( no sabiedrības veselības viedokļa tā
varētu būt daļa no preventīvā darba);
- panākt, lai seniori, stāstot par savu pieredzi skolā, radītu pozitīvu
priekšstatu par skolu jaunatni;
- nodot senioru zināšanas un prasmes jaunākajām paaudzēm;
- palīdzēt skolotājiem mācību un audzināšanas darbā;
- ļaut vecākās paaudzes imigrantiem būt par senioriem skolās, kur
mācās skolēni- imigranti;
- palīdzēt skolēniem, kuri ir sākuši skolas gaitas svešā valstī vai
atgriezušies no emigrācijas.
Piemērs. Divi skolēni atgriezās no emigrācijas. Viņi bija sākuši
mācības Īrijā. Bērni runāja latviešu valodā, bet nevarēja saprast
specifiskus terminus matemātikā un citos mācību priekšmetos.
Seniori palīdzēja gan skolotājiem, gan skolēniem.
Kāds seniors ir teicis:
„Bērni man stāsta par savas ģimenes dzīves gaišo
un tumšo pusi. Viņiem ir vajadzīgi cilvēki, ar kuriem
var aprunāties. Tā kā mēs nesteidzamies, mums ir
laiks viņus uzklausīt, mēs ļaujam viņiem stāstīt par
savu prieku un sāpēm, mēs cenšamies viņiem
palīdzēt saprast notiekošo situāciju.”

Šajā projektā ieguvēji ir visi- gan seniori, gan skolotāji, gan bērni.
Seniori turpina piedalīties kopējās aktivitātēs, komunicējot ar citiem
sava vecuma cilvēkiem.
Viņi gūst pieredzi no jaunās vides.
Ir vecāki cilvēki, kuri baidās no jauniešiem. Piedalīšanās šajā projektā
varētu šīs bailes remdēt.
Seniori izvēlas tādas aktivitātes, kurās nav stresa situāciju.
Seniori dalās savā dzīves pieredzē ar jauno paaudzi. Tas padara
laimīgus arī viņus pašus, atkal gūstot jaunu piepildījumu savā dzīvē.
Līdzdalība rosina viņus būt aktīviem, izprast bērnu valodu un
vajadzības mācību laikā.
Skolotāju ikdienas dzīve ir noslogota-, strādājot ar daudziem
skolēniem, ir maz laika individuālām sarunām. Šādos gadījumos
seniors var palīdzēt.
Bērni seniorus uztver kā mierīgus cilvēkus, kuriem ir daudz laika un
liela dzīves pieredze.

Latviešu seniori Dānijā

Dāņu seniori Latvijā

Sagatavošanās pirms projekta sākšanas
Senioram ir svarīgi būt radošam savā domāšanā
Atkarībā no valsts un skolas seniori var būt ne tikai bijušie skolotāji.
Tie var būt bezdarbnieki, mājsaimnieces, invalīdi, studenti u.c.
Vecuma ierobežojums nepastāv.
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Ir svarīgi uzsvērt, ka dalība šāda veida projektā ir pilnīgi brīvprātīga.
Pozitīvs ieteikums. Zviedrijā senioriem skolā tiek nodrošinātas
bezmaksas pusdienas.
Viņi piedalās arī dažādos skolas un klases pasākumos un ekskursijās
kopā ar skolotājiem.
Seniori vienu reizi nedēļā par brīvu var izmantot baseinu.
Gadījumā, ja seniors aizvieto skolotāju, viņš par savu darbu saņem
atalgojumu.
Kāds skolotājs saka:
„Ir jauki, ka ir tāds seniors. Mans seniors agrāk ir
strādājis universitātes laboratorijā, tāpēc tagad man
palīdz zinātnes jomā.”

Kā projekts „Seniori skolā” sākās Neretā?
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktores vietniece
ārpusklases darbā un angļu valodas skolotāja tika uzaicinātas uz
dažām Zviedrijas skolām iepazīt projektu darbībā, un radās vēlme to
sākt arī savā skolā. Tika apzinātas iespējas šī projekta realizēšanai.
Pieteicās 8 cilvēki: 5 pensionētie skolotāji, 1 ārsts un 1 medmāsa, 1
skolotāja, kura tikko bija zaudējusi darbu, jo valdība slēdza skolu. Tā
bija veiksme.

Seniori pirmajā sanāksmē Neretā kopā ar skolotājiem

Kā projekts „Seniori skolā” tika uzsākts Porupas skolā, Dānijā?
Projekta ieviešanas veids atšķiras atkarībā no kultūras un valsts.
Porupas skolā ideja tika uzņemta pozitīvi. Diemžēl bija grūti atrast
brīvprātīgos, jo dāņu seniori ir ļoti aizņemti. Kad tika piedāvāts trīs
nedēļu ceļojums uz Latviju, pieteicās vairāki pretendenti. Protams, tā
rīkoties nav ieteicams, bet sākums ir pats grūtākais. Nedrīkst
padoties.
Kuram varētu būt iebildumi pret šo ideju?
Arodbiedrībai? Vecākiem? Skolotājiem? Skolas direktoriem? Senioru
organizācijām?
Ir ļoti svarīgi- iniciatoram ir jādomā stratēģiski un jāsaprot, kuru
uzrunāt vispirms.
Dažās valstīs arodbiedrība ir ļoti svarīgs faktors (Zviedrijā un Dānijā).
Pirmais solis ir saruna ar arodbiedrību un/vai pašvaldību. Viņi ir
jāinformē, ka darbība ir pilnīgi brīvprātīga un bez papildus samaksas.
Tā ir palīdzība, nevis nasta.

Dāņu seniors matemātikas stundā
Skolu vadītājus šī ideja var biedēt, jo jaunas aktivitātes dažkārt
izraisa problēmas. Arī skolotājiem ne vienmēr patīk idejas, kas
nākušas no `augšas`. Ir labāk, ja iecere nāk no skolotāja uz skolotāju,
nevis no vadītāja uz skolotāju.
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Seniora stāsts:
„Meitene man uzticēja savas sajūtas: „Es neeju pa to
ielu, pa kuru tu brauc uz skolu ar velosipēdu.”Es
jautāju: „Kāpēc?” Viņa atbildēja: „Es izvēlos garāko
ceļu: caur parku.” Es mēģināju uzminēt: „Tas ir tāpēc,
ka dodies kopā ar savu draugu?” „Nē,” viņa atbildēja.
„Mans tētis un meitene , ar kuras mammu viņš dzīvo,
tagad iet pa šo ceļu. Man ir ļoti smagi viņus tur katru
rītu satikt.” Cik gan patiess un stiprs ir tāds
cilvēkbērns! Un cik gan lielu sāpi viņš sevī nes! Tas ir
ļoti labi, ka viņa var aprunāties ar senioru. Man viņas
ir žēl. Bet tagad mēs bieži runājamies par mūsu
priekiem un bēdām.”

Problēmas ar skolas pedagoģisko padomi?
Ir svarīgi informēt skolotājus par projekta būtību un faktu, ka tas
neprasa lieku darbu, bet palīdz to organizēt. Padomei ir jāatklāj gan
pozitīvā, gan negatīvā pieredze.
Ir jāizvairās no spiediena un manipulācijām. Skolotāju nedrīkst
pierunāt. Tā ir viņa brīvprātīga izvēle. Dažiem skolotājiem nepatīk, ka
viņu nodarbībās atrodas sveši cilvēki.
Tāpēc ir ļoti svarīgi sanāksmes laikā uzsvērt , ka tas ir brīvprātīgs
pasākums un skolotājs nesaņems papildus samaksu par to, ka viņa
nodarbībās atrodas seniors.
Problēmas ar skolas padomi?
Lielākoties tā būs pozitīvi noskaņota, bet, ja projekta būtība nebūs
pilnībā izskaidrota, tas var radīt problēmas. Tāpēc ir jāprasa atļauja
piedalīties sanāksmē un jāpastāsta par projektu, atbildot uz visiem
jautājumiem.
Vecākiem var būt iebildumi pret šo ideju
Vecāki varētu baidīties, ka seniori bērnus var arī negatīvi ietekmēt, ka
seniors ir slikts aizstājējs skolotājam. Bet, ja vecākiem pirms projekta
sākšanas tiek izsūtīta vēstule vai arī viņi tiek informēti sanāksmē,
kurā piedalās seniors, parasti nekādas problēmas nerodas. Vecākiem
jāzina, ka ir atļauta senioru pārbaude.
Bērni
Bērni parasti ir ļoti pozitīvi noskaņoti. Ja senioram ir brīvdiena, bērni
pēc viņa ilgojas.

Projektu sākot
Kurš var vadīt projektu, kad ir saņemta piekrišana?
Projekta vadītājs varētu būt kāds no skolas administrācijas vai
skolotājs, vai cits darbinieks, kuru vadība atbalsta. Ir svarīgi, lai šim
cilvēkam ir vēlme, enerģija un laiks. Lai viņam ir visaptverošs
projekta skatu punkts, organizējot darba procesu.
Projekta koordinators var būt arī vietējās pašvaldības vai arī kādas
citas organizācijas vai biedrības pārstāvis. Viņam jābūt primārajai
kontaktpersonai. Koordinators kopā ar ieinteresētajiem senioriem
organizē nepieciešamos pasākumus.
Zviedrijā projekta iniciators bija tautskolas direktors, turpmāk
darbību koordinēja pilsētas pašvaldība. Latvijā un Dānijā projektu
realizēja skolotājas, kuras saņēma skolas vadības atbalstu.
Kāds vadītājs saka:
„Senioru aktivitātes mūsu skolā ir nenovērtējamas.
Viņi skolotājiem ir liels atbalsts un palīdzība, un, kas
ir ļoti svarīgi, uzticami draugi bērnam. Protams, arī
skolas administrācija ir ieguvēja ,tāpat kā seniori ir
vērtīga saikne veiksmīgu mācīšanās procesu un
ārpusstundu nodarbību organizēšanā. Seniori jūtas
novērtēti un vajadzīgi.”
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Senioru iesaistīšana
Vai ir seniori, kuri vēlas iesaistīties? Kā un kur viņus atrast?
Kā vislabāk to izdarīt?
Ar brošūrām?
Ar pastkarti?
Vai seniori jāuzrunā iestādēs vai klubos?
Vai mazās pilsētās un ciematos ir jārunā ar senioriem individuāli?
Vai lielās pilsētās ir jāizmanto prese un mediji?
Vai tai ir jābūt īsai uzrunai kādā sanāksmē?
Viena no iespējām ir doties uz pasākumiem skolās, kurus apmeklē arī
vecvecāki. Pēc pasākuma var izdalīt brošūras, pastkartes un informēt
par šo projektu.
Kur seniorus vajadzētu meklēt?
Pie kā vērsties?
Pie senioru kluba vadītājiem?
Pie saviem draugiem? Pie mācītāja?
Vai ir jābūt kādam publiskam paziņojumam?
Iespēju ir daudz, bet ne visas ir līdzvērtīgi labas. Vēlamā stratēģija ir
atkarīga no iniciatora kontaktpersonām.
Svarīga piezīme, lai projekts būtu veiksmīgs
Ja nav pārliecības par iespējām savā novadā vai pilsētā, varētu
uzrunāt kādus četrus piecus seniorus, kuri ir pazīstami. Tad būs
drošība, ka projekts jau pašā sākumā ir veiksmīgs.
Vairumā gadījumu ir iespēja organizēt projektu vienā skolā un pēc
tam ideju izplatīt tālāk.
Šajā projektā ir bijušas problēmas, ieinteresējot seniorus.
Īpaši Porupā, Dānijā, senioru atrašana prasīja lielu piepūli, jo nebija
kontakta ar senioru kopienu. Tika mēģināts rast kontaktu ar Dan-age
asociācijas padomi (lielākā senioru asociācija Dānijā), bet atsauksmes
nebija. Tika ievietota reklāma viņu žurnālā. Arī tam nebija rezultāta.
Palīdzība tika meklēta pieaugušo izglītības centrā, kurā daudzi
studenti ir seniori, bet atbildes arvien nebija. Neviens neizrādīja
interesi.

Seniore bērnudārzā Karlskronā, Zviedrija

Seniors sporta stundā Porupas skolā, Dānija
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Beidzot uzspīdēja laime, vēršoties pēc palīdzības baznīcā. Tur bija
tikko izveidots vīriešu klubs. Pēc sarunas četri vīri piekrita piedalīties
projektā.
2012. gadā Neretā tika izmēģinātas jaunas metodes, lai palielinātu
senioru skaitu:
1) lūgums luterāņu mācītājam un katoļu priesterim izziņot
piedāvājumu;
2) ievietota reklāma skolas mājas lapā;
3) ievietota reklāma Neretas novada mājas lapā;
4) aicinājums bijušajiem senioriem uzrunāt potenciālos seniorus.
Veiksmīgākā bija ceturtā metode.
Kuri var būt seniori skolā? Ne kurš katrs!
Kad pirmie četri seši seniori atrasti, var organizēt pirmo iepazīšanās
sanāksmi.
Seniors stāsta:
„Pirmā tikšanās ar vecākiem no `manas` klases
notika, kad direktors viņus informēja par sanāksmi.
Direktors mani lūdza desmit minūtes pastāstīt par
to, ko es daru skolā kā seniors. Vienu dienu nedēļā
es esmu klasē, palīdzot skolēniem matemātikā,
valodās (zviedru, angļu) utt. Es uzturos skolas
pagalmā, kad skolēniem ir pārtraukums. Kopā ar
bērniem ēdu pusdienas skolas ēdnīcā. Bieži kopā ar
klasi dodos mācību ekskursijās.”

Projekta „Seniori skolā” iesākšana
Iepazīšanās sanāksmes piemērs, pirmā tikšanās ar senioriem
Neretā
Metode, kuru pielietojām, lai uzaicinātu brīvprātīgos seniorus uz
skolu, bija saruna ar iespējamajiem šī projekta kandidātiem.
Rezultāti ļoti labi, jo astoņi seniori pauda savu gatavību piedalīties
izaicinošajā aktivitātē.
2009. gada 22. oktobris bija diena, kad mēs gaidījām seniorus
ierodamies skolā.
Mēs uzaicinājām žurnālistu no vietējās avīzes, lai par šo notikumu
informētu sabiedrību .
Piedalījās arī skolotāji, kuriem nepieciešama senioru palīdzība.
Cilvēkiem pastāstījām par mūsu ieceri sākt projektu „Seniori skolā”
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā.
Izskaidrojām idejas būtību, izvērtējām tās plusus un mīnusus,
pastāstījām, kā mēs redzam aktivitātes procesa realizāciju.
Seniori tika aicināti nākt uz skolu nākamajā nedēļā un pēc savas
izvēles apmeklēt jebkuru klasi, jebkuru skolotāju un mācību stundu.
Pēc tam tika dotas dažas dienas pārdomām. Kad seniori nolēma
piedalīties šajā projektā, viņi parakstīja klusēšanas zvērestu.
Pēc tam katrs seniors aprunājās ar to skolotāju, kuram viņš izvēlējās
palīdzēt un apsprieda sadarbošanās iespējas.

Seniors saka:
„Klasē bija zēns, kurš ļoti raudāja, jo nespēja sekot klasē
notiekošajam. Mans uzdevums bija viņu nomierināt un
palīdzēt risināt viņa problēmas.”

Ierosinājumi sanāksmes „Pirmā tikšanās ar senioriem skolā”
darba kārtībā
Skolas direktors pastāsta par skolas ikdienas darbu.
Skolotāji iepazīstina ar problēmām, kuras rodas mācību procesā.
Parādīt DVD , kā seniori strādā skolās (pielikums rokasgrāmatas
beigās).
Aicināt seniorus pastāstīt par sevi un savu dzīvi.
Paskaidrot, kā seniori var palīdzēt skolai.
Seniori aizpilda veidlapu, norādot savus vaļaspriekus, intereses un
vēlmes, kurās mācību stundās viņi vēlētos piedalīties.
Vēlama kafijas pauze.
Kāds seniors saka:
„Klasē bija skolnieks, kuram grūtības ar lasīšanu
un uzvedību. Mans uzdevums bija sēdēt viņam
blakus, palīdzēt un atbalstīt viņu nodarbību laikā.
Līdz Ziemassvētkiem viņš jau bija iemācījies visus
burtus ābecē, bet līdz Lieldienām jau varēja
atšķirt zilbes un vārdus. Skolotāja novērtēja
manu darbu un bija pārliecināta, ka bez seniora
palīdzības nespētu puikam iemācīt lasīt. ”

Ierosinājumi sanāksmes „Otrā tikšanās ar senioriem skolā” darba
kārtībā
Nākamo tikšanos organizēt pēc vienas vai divām nedēļām.
Iepazīstināt seniorus ar skolas telpām.
Senioriem būtu vēlams piedalīties nodarbībās.
Ja iespējams, organizēt senioriem, skolotājiem un skolu direktoriem
ekskursiju, lai iepazītos ar citu skolu pieredzi šādos projektos.
Pēc skolas apskates seniori dalās gūtajos iespaidos.
Sākot savu darbību, seniors iepazīstas un paraksta klusēšanas
zvērestu. Pielikumā ievietots klusēšanas zvēresta paraugs.
Ja seniors ir nepazīstams, policijā jāpieprasa izziņa par to, vai viņam
nav likumpārkāpumu.
Ir svarīgi uzsvērt, ka skolotājs ir savas bērnu grupas ‘līderis’.
Viens no senioriem atzīst: „Mums vajadzētu iet soli aiz skolotāja, jo
viņš ir klases līderis.”
Ievērot konfidencialitāti- tas, ko seniors dzird no skolēniem, paliek
noslēpums.
Ja rodas problēmas, direktors vai koordinators tiek informēti pirmie
un viņi lemj, kā tās risināt.
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Kāda seniore saka:
„Es dodos uz skolu vienu reizi nedēļā. Trešdienās
es piedalos trīs nodarbībās: matemātikā, latviešu
valodā un dabas zinībās. Dažreiz skolotājs mani
aicina atnākt arī kādu citu dienu. Es kopā ar viņiem
esmu devusies ekskursijās.”

Senioram ir jābūt skolotāja, skolas direktora un skolas sekretāres
telefona numuram.
Ja seniors nevar ierasties skolā, viņš informē skolotāju.
Skolotājs vai koordinators ziņo senioram par izmaiņām stundu
sarakstā.
Seniori saņem identifikācijas kartīti ar uzrakstu SENIORS. To nēsā
piespraustu, atrodoties skolā.

Seniori ir līdztiesīgi skolas kolektīva pārstāvji. Ieteicams piešķirt
viņiem brīvpusdienas, aicināt uz kopīgām kafijas pauzēm,
ekskursijās, nometnēs, skolas svētku pasākumos, Ziemassvētku
vakariņās... Ir svarīgi, ka seniori ir daļa no skolas, nevis svešinieki,
kas vienkārši sēž stūrī. Viņi ir cienījami un godājami.
Ekstrēms piemērs. Kad seniors nomirst, viņš tiek pieminēts, ievērojot
klusuma brīdi un nolaižot pusmastā skolas karogu.

Seniors stāsta:
„Man jāatzīst, ka esmu ļoti apmierināts ar savu lomu,
es jūtos jaunāks, esot starp skolēniem un skolotājiem.
Šī ir mana relaksācijas diena, atpūšoties no darba
fermā. Es aicinu visus sev zināmos pensionārus kļūt
par brīvprātīgajiem senioriem savās skolās.”

Tas kļūst nopietni

Seniors sporta stundā Porupas skolā, Dānijā
Pirmā diena kā brīvprātīgajam
Pirms doties uz klasi, skolotājs vai koordinators nosūta bērnu
vecākiem vēstuli ar informāciju par projektu vai arī organizē klases
vecāku un senioru sanāksmi. Tiek informēti arī skolēni.
Pirmajā darba dienā senioru sveic skolas direktors.
Skolotājam un senioram ieteicams organizēt kopīgu tikšanos, lai
rūpīgi apspriestu turpmākās darbības plānu.
Skolotājs klasē iepazīstina senioru ar skolēniem.
Senioram skolā ir jānēsā sava kartīte ar vārdu.

Seniora apgalvojums:
„Trešdien apmeklēju fizikas nodarbības.
Skolotājs man jau bija sagatavojis plānu.
Laboratorijas nodarbību laikā es skolēniem
palīdzēju veikt eksperimentus.”
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Ko seniori dara skolā?
Ieteicams izveidot sarakstu, kurā seniori pastāsta par savām
iespējām, prasmēm un vēlmēm. Ar to iepazīstina skolotājus. Seniorus
rosina
- piedalīties dienas nodarbībās;
- ja nepieciešams, starpbrīdī kopā ar skolēniem atrasties skolas
pagalmā (Zviedrijas un Dānijas piemēri);
- kopā ar skolēniem pusdienot;
- runāt ar skolēniem, kuriem radušās problēmas, kuri ir vientuļi vai
sliktā garastāvoklī;
- palīdzēt skolēniem sagatavot mājas darbus;
- kopā ar skolēniem un skolotāju doties ekskursijā pa pilsētu un tās
apkārtni, stāstot par tās vēsturi, arhitektūru, dabas objektiem,
izciliem cilvēkiem (Zviedrijas piemērs);
- piedalīties mācību ekskursijās;
- kādā Zviedrijas skolā seniors ir Ziemassvētku vecītis, un katru
rudeni viņš audzē bārdu, lai kļūtu par īstu Ziemassvētku vecīti;
-palīdzēt deju kolektīvu un koru koncertu un Dziesmu un deju svētku
laikā (Latvijas piemērs).
Pienākumi atšķiras atkarībā no senioru prasmēm un interesēm.
Daži stāsta, ka skolā atrodas tikai tāpēc, lai palīdzētu bērniem un
skolotājiem un piedalītos tur, kur viņi vajadzīgi.
Citi uzsver, ka klausās skolēnos, kad viņi lasa, atprasa mājas darbus,
palīdz starpbrīžos, palīdz valodu un matemātikas apguvē.

Seniori skolas ēdnīcā kādā no Karlskronas skolām Zviedrijā

Cik ilgi seniori atrodas skolā
Katra seniora darbības laiks svārstās no dažām stundām nedēļā līdz
pat vairākām dienām.
Katrs seniors pats izlemj sava darba apjomu.
Dažiem no mūsu senioriem ir mazbērni, kuriem arī ir vajadzīga
uzmanība un rūpes.
Senioriem ir nepieciešama atpūta, iespēja satikt savu ģimeni un veltīt
laiku sev.

Noteikumi senioriem Zviedrijā

Zviedrijā seniori darbojas jau 12 gadus, un tāpēc šajā projektā ir
izstrādāta sava noteikumu sistēma.
Vispirms vietējā avīzē ieliek reklāmu par divu nedēļu kursiem
ieinteresētajiem senioriem. Parasti šos kursus apmeklē 20 līdz 28
seniori. Viņi iegūst informāciju par mūsdienu mācību un
audzināšanas prasībām skolā. Gan skolas vadība, gan skolotāji
seniorus informē par klusēšanas zvērestu un aizpildāmajām
veidlapām.
Kursu laikā seniori piedalās pieredzes apmaiņā citās skolās un
iestādēs, lai gūtu priekšstatu par dažādām darba formām. Pēc šiem
pasākumiem viņi izvēlas savu darbības virzienu.
Kursu „Seniori skolā” laikā organizatori iepazīst senioru uzvedību un
attieksmi. Ja seniora rīcībā atklājas kas negatīvs vai nepieņemams, ir
iespēja viņam darbību projektā atteikt.
Kad seniori ir sākuši strādāt kā brīvprātīgie, viņi satiekas, lai dalītos
savā pieredzē.
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Politika un prakse
Potenciālajiem senioriem nepieciešams piedalīties ievada kursā vai
sanāksmē, lai gūtu zināšanas par iestādi, kurā viņi strādās.
Senioriem jāzina bērnudārzu un skolu pamatvērtības un principi.
Šī kursa laikā pastāsta senioriem par klusēšanas zvērestu, lai
uzsvērtu, ka nedrīkst ģimenē un sabiedrībā atstāstīt viņiem uzticēto.
Senioriem ir jāinformē skolotājs vai skolas vadība, ja pamana, ka
skolēns ir slims vai viņam ir vajadzīga īpaša uzmanība un rūpes.
Tiek darīts viss iespējamais, lai skolā strādātu tikai adekvātas
personas. Cilvēkam, kurš vēlas kļūt par senioru, nedrīkst būt
sodāmība.
Seniori ir nodrošināti ar vārdu kartītēm, uz kurām ir rakstīts vārds
SENIORS.
Šī kartīte ir jānēsā vienmēr, lai to redzētu vecāki, bērni, personāls un
ciemiņi.
Vecākiem jābūt informētiem par senioru darbību skolā. To dara
skolotāji, nosūtot vecākiem vēstuli. Vēlams, lai senioriem skolā būtu
sava kontaktpersona, kura var atbildēt uz jautājumiem, apspriest
problēmas, kontaktēties slimības gadījumā.
Bezpeļņas aktivitāte
Senioru dalība projektā ir brīvprātīga.
Ja seniors aizvieto skolotāju, viņam par to jāsamaksā.
Skolotājs ir līderis
Kursu laikā apspriež senioru lomu saistībā ar skolotājiem un bērniem.
Skolotājs ir ‘līderis’ klasē. Seniori palīdz un atbalsta bērnus un
skolotājus.
Dāņu seniora ieteikums, kurām rakstura iezīmēm jābūt primārajām,
piedaloties projektā
Lojalitāte:
Esi pozitīvs, kad runā par skolu! Esi pozitīvs, kad runā par skolu arī ārpus
tās! Esi lepns par savu darbu projektā „Seniori skolā”!
Atbildība:
Spried pats. Cieni sevi un savu skolu – un dari visu, lai tā paliktu neaizskarta!
Personīgais izskats:
Mēs esam labi kopti, nepārspīlējam ar savu izskatu un ģērbšanos, lai nevienu
neaizskartu. Mūsu izskatam nevajadzētu sūtīt politisku vai reliģisku signālu.
Manieres:
Slikta vai nepietiekama atbilde nav atbilde. Atbildi tikai uz jautājumiem, uz
kuriem tu ZINI atbildi – un nevis tad, ja liekas, ka zini. Izrādi atvērtību un
izpratni par savām kļūdām. Atbildei ir jābūt konstruktīvai. Kontaktam starp
skolotāju un bērnu ir jābūt draudzīgam un laipnam.
Kontakts starp skolēnu un skolotāju:
Nerunā vienkārši ar skolotāju/skolēnu – runā kopā ar skolotāju/skolēnu! Runā
inteliģenti! Izrādi interesi par skolēnu problēmām un atbildi pieklājīgi!

Stimuli
Senioram par paveikto darbu vēlama atzinība.
Cik liela?
Kādā veidā?
Vai katrā skolā un valstī tā atšķiras?
Svarīgi, lai šajā jautājumā viedoklis būtu nemainīgs. Visvērtīgākā
atzinība ir skolas kolektīva pozitīva attieksme.
Senioru pūles ir brīvprātīgas, bet, ja iespējams, būtu vēlams
kompensēt ceļa izdevumus.
Ieteicams piedāvāt pusdienas un kafiju.
Senioriem ir jābūt savam krēslam skolotāju istabā, lai atpūtas laikā
viņi justos ērti.

Materiālais atbalsts
Tā iespējas jānoskaidro projekta sākumā.
Iespējamas daudzas problēmas, pat ja tā ir neliela summa.
Kā iegūt samaksu koordinatoram par darbu projektā, ja tas nav viens
no senioriem, kurš pienākumus veic brīvprātīgi?
Sanāksmju un kursu laikā nepieciešami naudas līdzekļi kafijas pauzei
un pusdienām. Parasti tam naudas nav. Kur to rast? Vai šiem
līdzekļiem jābūt skolas budžetā vai projekta kontā vietējās varas
iestādēs? Vai fondos?
Kopā ar skolas administrāciju vai vietējās varas pārstāvjiem
nepieciešams izlemt, cik daudz naudas vajadzīgs. Ja tas izdodas, dzīve
top vieglāka.
Pārrunu laikā jānoskaidro, vai par telpām, kurās notiks sanāksmes
un kursi, nav jāmaksā īre. Ja to organizē klases telpā, tai jābūt par
brīvu.
Plānojot kursus un sanāksmes, jāaprēķina nepieciešamā naudas
summa papīram, kopēšanai, rakstāmpiederumiem un citām lietām.
Sanāksmju un kursu laikā var iekļaut atpūtas vakarus un citas
aktivitātes (peldbaseina, sporta zāles un trenažieru zāles
izmantošana).
Kursu laikā, organizējot mācību vizītes, jāplāno degvielas izmaksas.
Kā samaksāt senioram transporta izdevumus ceļā uz skolu un
mājām? Latvijas seniori būtu laimīgi, ja tie tiktu atmaksāti.
Laiks ir nauda, skolai palīdzība ir piedāvāta, tātad ir saprātīgi, ja ir
iestādes atbalsts.
Iespējams, kāds no pilsētas pašvaldības vai vietējā biznesa cilvēkiem
kļūst par projekta sponsoru.
Valsts iestādēm bieži vien ir vieglāk dot papildus brīvdienas vai cita
veida pakalpojumu projekta koordinatoram, kursu vadītājam,
lektoram.
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Apdrošināšana
Tāpat kā skolas darbiniekiem senioriem jābūt apdrošinātiem pret
nelaimes gadījumiem.

Turpinājums
Kāpēc seniori projektā darbojas ilgu laiku?
Neaizmirstiet senioriem izteikt savu gandarījumu vārdos un pozitīvā
attieksmē, lai viņi skolā justos labi!
Nodrošiniet viņiem iespēju dalīties pieredzē ar citiem senioriem!
Organizējiet sanāksmes kopā ar koordinatoru, kurš pozitīvi vērtē
senioru paveikto, lai viņš justos daļa no skolas kolektīva!
Tas senioros radīs piederības sajūtu un vēlmi atgriezties skolā arī
nākamajos gados.

Kopīgā rotaļā

Publicitāte
Vietējā avīzē publicēt rakstus par senioru darbību, lai informētu un
ieinteresētu sabiedrību .
Koordinatoram kopā ar senioriem apmeklēt citas skolas un informēt
par projekta būtību, aicināt viņus stāstīt par skolas ikdienas dzīvi, par
sadarbību ar skolēniem un skolotājiem. Stāstījumu papildināt ar
video, brošūrām un atklātnēm.
Latvijā projekta koordinatore dalījās pieredzē:
- starptautiskā seminārā (Latvija, Vācija) ‘Brīvprātīgie un brīvprātīgo
darbs Latvijā’, Rīgā 23.02.2011., kuru organizēja Latvijas Samariešu
asociācija;
- konferencē ‘Sabiedrības novecošana – izaicinājumi un iespējas’, Rīgā
23.03.2012., kuru organizēja Latvijas Labklājības ministrija;
- pirmajā senioru forumā ( Baltijas valstis, Vācija un Krievija) ‘Izbaudi
dzīvi!’, Rīgā 28.09.2012., kuru organizēja Rīgas Aktīvo senioru
apvienība.

Starptautiskais seminārs (Latvija, Vācija) ‘Brīvprātīgie un brīvprātīgo
darbs Latvijā’, Rīgā 23.02.2011., kuru organizēja Latvijas Samariešu
asociācija
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Pieredze rāda, ka labākais rezultāts iegūts, ja seniors pastāsta par
savu darbību skolā saviem domubiedriem.
Informācijas daudzpusīga izplatība izraisa sniega bumbas efektuarvien vairāk cilvēku interesējas par šo kustību.

Skolēnu atzinumi par senioru darbību skolā
Pie mums katru trešdienu nāk Austras kundze. Viņa ir ļoti jauka un
mīļa. Mēs ar Austras kundzi spēlējam spēles un mācāmies. Es vēlētos,
lai Austras kundze pie mums nāktu biežāk.
Santa, 3.klase

Pie mums katru trešdienu nāk Austras kundze. Viņa spēlē ar mums
spēles. Un dažreiz cienā mūs ar konfektēm. Viņa man palīdz mācībās.
Austras kundze ir labsirdīga, draudzīga un smaidīga. Man patiktu, ja
Austras kundze nāktu katru dienu.
Marta, 3.klase

Man patīk strādāt kopā ar senioru Daini, jo viņš visu paskaidro. Kopā
ar viņu var labāk iemācīties, un viņš ir jauks. Mani vecāki zina, ka
seniors Dainis man palīdz.
Linda, 6.klase

Skolotāju atzinumi par senioru darbību
skolā
Seniore Janīna ir liels palīgs.
Uz skolu viņa nāk vienu reizi nedēļā - trešdienās. Stundās strādā kā
skolotāja palīgs - sniedz atbalstu bērniem, kuriem nepieciešama
palīdzība. Atsevišķi lasa ar bērniem, kuriem vēl jāattīsta lasītprasme.
Seniore veic arī praktisku palīdzību - sagriež iepriekš sagatavotus
mācību materiālus, informāciju skolēnu vecākiem u.c. Janīna palīdz
skolas un klases pasākumos. Ziemassvētku eglītē palīdzēja bērnus
ietērpt maskās, sakārtot, organizēt priekšnesumam. Kopā bijām klases
ekskursijā - apmeklējām muzeju, atpūtāmies boulinga zālē,

noskatījāmies brīnišķīgu izrādi Nacionālajā teātrī "Sudraba slidas".
Seniore bija bezgala priecīga.
Janīna man ir liels palīgs un atbalsts, īsts darba "rūķis". Augsti
novērtēju viņas vēlmi palīdzēt, atbalstīt skolotājus un bērnus.
Daira Osīte, 4.klases skolotāja

Protams, šī palīdzība ir nepieciešama gan bērniem, gan man- skolotājai.
Runa šoreiz par 6.a. klasi. Ceturtdiena, kad seniori ierodas, ir īpaša.
Kad jautāju, kurš šodien vēlas strādāt kopā ar senioru Daini, ir roku
mežs...Gada laikā visiem dodu iespēju ar viņu kopā mācīties to pašu
vielu, ko klasē ar pārējiem bērniem. Dainis ar skolēniem individuāli
strādā blakus telpā. Protams, visvairāk "viņam tiek" skolēni, kuriem
mācīšanās grūtības vai slinkums, vai uzvedības problēmas. Dainis ir
ļoti elastīgs, saprotošs, tolerants, ātri "ielec" apgūstamās mācību vielas
saturā. Ir pat diktātus rakstījuši individuāli, arī pārbaudes darbus,
kuros skaidrojis uzdevumu noteikumus, jo šiem bērniem jāatkārto
daudz vairāk reižu. Lasījuši skaļi tekstus, atbildējuši uz jautājumiem,
reizē izrunājot latvisko dzīvesziņu, arī pieredzi no savas dzīves.
Šogad par Ingūnu šefību uzņēmusies seniore Monika. Viņa sēž stundā
blakus meitenei un palīdz raiti sekot mācību vielai un saprast
uzdevumu noteikumus. Individuāli lasa tekstus. Meitene ļoti priecīga
( arī Monika par labi padarīto darbu priecājas). Monika - vienmēr
smaidīga, labestīga, elastīga, arī ikdienā apjautājas: "Kā iet manai
Ingūnai?" Strādājot individuāli, seniori "savā "skolēnā spēj "noturēt "
darba ritmu, tad pārējiem klasē nav jāgarlaikojas, kamēr visi saprot,
kas jādara.
Egija Apiņa, latviešu valodas skolotāja

Domāju, ka senioru kustība ir ļoti atbalstāma. Praktiska palīdzība
mācību stundās skolēniem ar mācību un uzvedības traucējumiem ir
tikai apsveicama. Tā radina individuāli minētos skolēnus iedziļināties
mācību procesā , sadarboties ar senioru kā padomdevēju, izkopt savas
prasmes un iemaņas, kā arī audzina labvēlīgu attieksmi pret
intelektuālu darbu.
Savukārt senioriem tā ir iespēja pielietot savas zināšanas, sadarboties
ar skolu un būt mūsdienu skolēnu vidū.
Ieva Jankovska, angļu valodas skolotāja
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Skolas vadības atzinumi par senioru
darbību skolā
Senioru darbs mūsu skolā ir nenovērtējams. Viņi ir liels atbalsts ne tikai
skolotājam, bet arī palīgs un uzticams draugs bērnam. Protams, skolas
vadība ir ieguvēji sekmīgā mācību un audzināšanas darba
organizācijā. Paši seniori arī jūtas novērtēti un vajadzīgi.
Laima Grebska, skolas direktore

Projekts „ Seniori skolā” ir devis iespēju pensionētos cilvēkus iekļaut
skolā kā skolotāju palīgus. Tiek izmantotas vecāku cilvēku zināšanas,
prasme, dzīves pieredze. Seniors ir gaidīts skolā un patīkami skatīt, ka
viņi ir gatavi darbam. Seniori ir brīnišķīgi, pieredzes bagāti, zinoši
cilvēki.
Seniori veic individuālu darbu ar skolēniem, kuriem grūtāk padodas
viens vai otrs mācību priekšmets un ikdienas stunda klasē vai
konsultācija pie sava skolotāja nav nesusi cerēto rezultātu. Skolēni un
skolotāji atzinīgi novērtē sadarbību, jo saņem nedalītu uzmanību no
seniora un mierīgā, savstarpējas uzticēšanās gaisotnē apgūst to, kas
nepieciešams.
Projekts palīdz senioriem justies vajadzīgiem arī pēc aktīvo darba gaitu
beigšanas. Tā ir iespēja arī viņiem atrast jaunus draugus gan senioru,
gan skolēnu un skolotāju vidū.
Paldies senioriem par uzņēmību un palīdzību vajadzīgā brīdī!
Viktorija Trukša, direktores vietniece mācību darbā

Ir jābūt skolā senioriem, lai saprastu, cik viņi ir nozīmīgi, vajadzīgi gan
bērniem, gan arī skolotājiem. Mūsu seniori ir moderni pensionāri ar
bagātu, interesantu dzīves un darba pieredzi un labprāt gatavi dalīties
ar to. Skolā ne tikai skolēni, bet arī seniori nepārtraukti uzzina jauno,
paplašina savu pasaules skatījumu un izglītojas. Viņus interesē
pasaule, un viņi paši ir interesanti bērniem.
Aija Kalnāre, direktores vietniece ārpusstundu darbā

Senioru atzinumi par savu darbību skolā
Tas man bija labs rehabilitācijas pasākums, kad pēkšņi nācās aiziet no
darba nelielā lauku pamatskolā. Iepriekš tur strādāju par vēstures un
sociālo zinību skolotāju 5.-9.klasē, vadīju mazpulku, biju bibliotekāre
un klases audzinātāja. Pēkšņi tā visa pietrūka. Tad mani uzrunāja Aija
Kalnāre, aicinot iesaistīties projektā „Seniori skolā”. Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskola un tās skolotāju kolektīvs bija nedaudz
zināmi, jo esmu šīs vidusskolas absolvente. Izvēlējos projektā strādāt
sākumskolas klasēs, jo baidījos, ka pamatskolas posmam paņemšu
pārāk daudz līdzi no skolotājas profesionālisma. Taču sākumskolas
posms pedagoģiski man pilnīgi nezināms. Nolēmu, ka šeit sadarbība ar
skolotājiem un skolēniem veidosies atbilstošāk senioru projekta būtībai.
Kas man visvairāk palicis atmiņā no darbošanās projektā? Tas, ka
iegāju no jauna inteliģentā sabiedrībā. Nebiju viena pelēkā ikdienas
rutīnā. No skolēnu puses izjutu uzticēšanos, draudzību, nepieciešamību
pēc pieauguša cilvēka atbalsta, palīdzības un aizsardzības mazo
cilvēku priekos, bēdās un mācību procesa grūtībās.
Sākumā iepazīstināju ar sevi visās sākumskolas klasēs, lai es
skolēniem nebūtu svešs cilvēks. Šajās klasēs arī pēc skolotāju lūguma
devos palīgā, kad vien mani aicināja. Taču visbiežāk un regulāri
darbojos 1.klasē, kur bērniem, kuri uzsākuši mācības skolā, vajadzīgs
vislielākais atbalsts. Pirmklasniekiem pirmais mācību pusgads ir
visgrūtākais, jo viņiem jāspēj adaptēties skolā pēc bērnudārza.
Mazajam cilvēkam skola ir sveša, nezināma, neizprotama pasaule,
kurā tas baidās pazust, baidās no ļaunuma. Katram šīs bailes
izpaužas citādi. Daļa bērnu spēj sevi kontrolēt un ātri pielāgoties
jaunajiem apstākļiem. Taču ir daži, kuri nav gatavi pārmaiņām. Tad
mainās viņu uzvedība. Vieni kļūst nervozi un raudulīgi. Citi sāk kauties,
jo bailēs no stiprākiem sit, aizskar skolas biedrus pirmie. Te senioriem
plašs darbības lauks, lai palīdzētu mazajam skolēnam iejusties klasē,
skolā, apjaust mācību procesa gaitu un ievērot skolotāja prasības.
Pirmajā klasē mācījās skolnieks X, kuram bija grūtības ar mācīšanos
lasīt, kā arī uzvedības problēmas. Stundās, kad darbojos 1.klasē, mans
uzdevums bija stundās sēdēt līdzās šim skolniekam, palīdzēt mācīties
lasīt, noturēt uzmanību matemātikas stundās. Starpbrīžos kopā ar visu
klasi rotaļājāmies zālē. Līdz Ziemassvētkiem skolnieks X iemācījās
pazīt visus burtus, bet līdz Lieldienu brīvdienām – lasīt atsevišķas
zilbes un vārdus. Skolotāja šo manu palīdzību novērtēja atzinīgi, sakot,
ka bez senioriem viņa skolniekam X nebūtu paspējusi iemācīt burtus,
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kur nu vēl lasīt, jo viņai jāstrādā ar visu klasi. Par šo atzinību jutos
gandarīta.
1.klasē mācījās skolnieks Y, kurš sāka raudāt, ja nespēja sekot
stundai atbilstošā tempā. Tad gāju kādu brīdi pasēdēt blakus viņam,
nomierināt, palīdzēt pārvarēt problēmu. Savukārt, skolnieks Z vēl fiziski
nebija gatavs mācībām skolā, taču vecāki ignorēja ieteikumu vēl vienu
gadu atkārtot bērna uzturēšanos bērnudārza sagatavošanas grupā. Šis
skolnieks brīdī, kad nespēja saprast skolotāja skaidroto uzdevumu vai
nogura, sāka pievērst sev uzmanību, niķojoties, raudot vai
demonstratīvi atstājot klasi. Mans uzdevums bija šādos brīžos atbalstīt
arī skolnieku Z. Skolotāja varēja mierīgi turpināt darbu ar klasi.
Sajūtu, ka seniori skolai vajadzīgi, projekta laikā apliecināja vairākas
situācijas saskarsmē ar skolēniem. Starpbrīžos sākumskolas skolēni
centās atrasties manā tuvumā, lai izstāstītu savas veiksmītes un
neveiksmes, parādītu stundās paveikto, atskrietu paraudāt, kad sāp
sirsniņa, kad kāds pāri nodarījis vai vienkārši, kad „gribas raudāt” vai
„gribu tevi samīļot”. Tad patiešām „sirds apmeta kūleni” no sajūtas, ka
skolā esi vajadzīgs kādam no skolēniem, lai viņi šajā vidē justos labi.
Skolotāju kolektīvā jutos kā savējā, jo izveidojās ļoti koleģiālas
attiecības. Man aizmirsās, ka esmu bijusi skolotāja. Tagad es biju
palīgs, atbalsts gan skolēniem, gan skolotājiem. Tās bija pašas labākās
attiecības, kādas varēja izveidoties projektā. Es sākumskolas telpās
biju gaidīta.
Seniore Lidija Ozoliņa

Seniore Lidija Ozoliņa nodarbībā

Es domāju, ka projektā perfekta ir pati ideja, jo tās realizācija dod
iespēju palīdzēt skolotājiem viņu smagajā darbā un dažiem skolēniem
labāk saprast un veikt stundā dotos uzdevumus, būt uzmanīgākiem,
mierīgākiem, vairāk orientētiem uz mācību darbu stundā.
Ļoti vērtīgs un interesants bija projekta ietvaros organizētais brauciens
uz Porupas skolu Odenses pilsētā (Dānijā) un dažas dienas Karlskronā
(Zviedrijā), kur varējām iepazīties ar skolotāju, senioru un skolēnu
darbu mācību stundās. Ļoti interesanta bija ieplānotā brīvā laika
pavadīšana, iepazīstoties ar šo valstu kultūru, dzīves veidu, dabu un
cilvēkiem.
Vēl kā pozitīvu momentu varu atzīmēt to, ka projekta ietvaros senioriem
tika apmaksātas pusdienas un man pat mēnesī Ls 10 par degvielu, jo
dzīvoju 15km attālumā no skolas.
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Projektā „Seniori skolā” iesaistījos 2009.gada rudenī. Un atgriezties
Neretas vidusskolā man bija ļoti patīkami, jo esmu to beidzis
1956.gadā un tā bija man devusi labas pamatzināšanas visos mācību
priekšmetos. Tās man ir palīdzējušas dzīvē iegūt interesantu profesiju
un darbu vadošajos institūtos dažādu objektu automatizācijas jomā
(algoritmu izstrādē – matemātiskajā modelēšanā, programmēšanā,
informātikā u.c.) bijušajā Padomju Savienībā. Esmu arī ieguvis tehnisko
zinātņu kandidāta (tagad – maģistra) grādu kibernētikā. Tādēļ uzskatu,
ka esmu parādnieks savai – Neretas vidusskolai.
Vairāk nekā 10 gadus esmu strādājis par skolotāju jau bijušajā
Pilskalnes pamatskolā, un man ir ļoti patīkami atkal atrasties starp
skolotājiem un skolēniem. Viņi mani pieņēma ļoti labi, jūtos „kā mājās”.
Skolā ierodos vienu reizi nedēļā un piedalos dažādu klašu pirmajās
četrās mācību stundās. Šajā mācību gadā galvenokārt strādāju 5.klasē
matemātikas un latviešu valodas stundās, 6.klasē – latviešu un angļu
valodas stundās un 8.klasē – angļu valodas stundās. Bet, ja ir
vajadzīgs, varu iet jebkurā klasē pie jebkura skolotāja, kur
nepieciešama seniora palīdzība. Strādāju ar atsevišķiem skolēniem,
kuriem vajadzīga palīdzība mācību vielas apgūšanā stundas laikā.
Skolotāja darba prakse man palīdz labāk izprast gan skolēnu, gan
skolotāju problēmas. Attiecības gan ar skolotājiem, gan ar bērniem man
ir ļoti labas. Viņi mani pieņem gan kā skolotāju, gan kā līdzīgu sev.
Cenšos būt viņiem draugs, bet skolotājiem – palīgs, un, liekas, tas man
arī daudz maz izdodas.
Skolas vadība ļoti labi pieņem senioru institūciju skolā, un arī skolotāju
attieksme ir pozitīva. Ja skola vēlas, lai tajā strādātu vairāk senioru,
tad ir nepieciešams popularizēt mūsu darbu masu medijos un vairāk
runāt par šo tēmu ar pensionāriem, kuri var uzņemties papildus slodzi
savā dzīvē, strādāt un izprast skolēnus un arī skolotājus. Protams, te
ļoti labi iederētos jau bijušie skolotāji, bet pieredze rāda, ka par senioru
skolā var sekmīgi strādāt arī citu profesiju pārstāvji . Tikai
nepieciešams, lai cilvēks izprastu bērna psiholoģiju un pats spētu
„iejusties viņa ādā”.
Seniors Dainis Nāburgs

Seniors Dainis Nāburgs nodarbībā

Esmu seniore vienu mācību gadu. Skola vienmēr ir bijusi mans sirds
aicinājums. Redzot bērnu dzirkstošās acis, jūtu sevī dzīvesprieku un
enerģiju, ko gribu dāvāt cilvēkbērniem, kuri varbūt nav spējīgākie
mācībās, bet ar redzīgāku un jūtīgāku dvēselīti apveltīti .
Esmu draugs un labais rūķītis 6.klases skolniecei Ingūnai. Starp mums
dzirkstelīte un saprašanās radās jau pirmajā tikšanās reizē.
Atceros, latviešu valodas stundā labojām diktāta kļūdiņas, kopīgi
izrunājot vārdus, lai dzirdētu garumzīmes. Tad Ingūna ierosināja kopā
uzrakstīt dzejoli, kuru uzdeva skolotāja. Kopīgiem spēkiem dzejolītis
izdevās, un Ingūna bija tik laimīga sirsniņā un lūdza skolotājai atļauju
nolasīt to visiem klases biedriem. Arī es biju priecīga, ka esmu
iedrošinājusi Ingūnu. Varbūt tas ir mazs piliens lielo darbiņu jūrā, bet
tā jau mēs, seniori, dodam spārnus tālākam lielās dzīves lidojumam.
Seniore Monika Pavloviča
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Neretas vidusskolā senioru kustībā iesaistījos 2010.gada septembrī.
Katru trešdienu piedalījos fizikas stundās. Skolotāja Gunta stundai bija
izstrādājusi rīcības plānu. Palīdzēju veikt laboratorijas darbus,
pārbaudīju, kā tiek veikti paredzētie uzdevumi. Tos arī skaidroju, lai
varētu vieglāk izprast un atrisināt. Reizēm palīdzēju sagatavot
laboratorijas darbu materiālus. Tas bija diezgan interesanti.
No 2011./2012. m.g. piedalos kā seniors mazpulku kustībā.
Organizējam dažādas aktivitātes, palīdzu veikt mājas darbus
matemātikā. Šajās nodarbībās piedalos regulāri divas reizes nedēļā.
Patīk tas, ka skolēni paši nāk pēc palīdzības un priecājas, ka var
uzlabot sekmes.
Seniore Laima Bajinska

Skolā esmu nostrādājusi visu savu mūžu un zinu, ka personības
veidošana un attīstība ir sarežģīts un ilgs process, kura laikā ārējā
ietekme un iekšējie spēki ir pastāvīgā mijiedarbībā, nepārtraukti mainot
savas lomas saskaņā ar personības attīstības līmeni.
Biju bezgala priecīga, ka saņēmu aicinājumu piedalīties senioru
kustībā, jo tagad es varēju nodot savas zināšanas un prasmes
jaunākajiem kolēģiem.
Lielākoties piedalījos tautas deju grupu mēģinājumos. Palīdzēju
jaunajiem dejotājiem iemācīties dejas soļus. Atceros gadījumu, kad
lūdzu kādai mazai meitenītei, lai viņa palīdz savam deju partnerim
iemācīties polkas soli. Apsolīju abiem pārsteiguma dāvaniņu, ja viņi to
iemācīsies. Koncertā polka tik labi izdevās, ka paši bija patīkami
pārsteigti par to. Un arī es biju laimīga, ka varēju deju skolotājai kaut
mazliet palīdzēt. Kā seniore un bērnu draugs devos līdzi skolas deju
grupai uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.
Seniore Ausma Burka

Seniore Ausma Burka Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā
2011.gadā

Šis ir jau ceturtais gads, kopš esmu iesaistījusies senioru kustībā. Es
palīdzu skolotājai Natālijai Grīnvaldei 3.klasē.
Uz skolu eju reizi nedēļā. Trešdienās esmu matemātikas, latviešu
valodas un dabas mācības stundās. Ir reizes, kad skolotāja lūdz mani
atnākt arī citā dienā. Esmu devusies kopā ar klasi arī mācību
ekskursijās.
Skolotāja nolemj, kuram skolēnam nepieciešama palīdzība lasīšanā un
matemātikā. Rosinu kautrīgākos bērnus kļūt drosmīgākiem. Ir
interesanti stundā piedalīties lomu spēlēs. Dabas mācības stundās
viņiem patīk, ja arī es rakstu augļu, dārzeņu un augu nosaukumus. Tad
mēs salīdzinām atbildes. Ir reizes, kad skolotāja negaidot pajautā man
reizrēķina tabulu. Tad visi bērni pieklust, gaidot manu atbildi.
Starpbrīžos spēlējam spēles. Klasē uz sienas ir bilžu izstāde. Mēs to
kopā apspriežam un vērtējam. Pavasarī ar lineālu mērām augošos
stādiņus puķu podos uz palodzes. Rudenī žāvējam zīles, lai vēlāk tās
tiktu nogādātas uz mežu zvēriem. Lai saprastu bērnu spēles, esmu
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sākusi skatīties multiplikācijas filmas. Tagad zinu, par kādiem
multfilmu varoņiem bērni runā un kādus atveido savās rotaļās.
Darbošanās kā seniorei deva man iespēju kaut vienu dienu nedēļā
pavadīt citādi. Domāju, ka vislabāk par senioru kļūt bijušajam
skolotājam. Viņi var piedāvāt lielāku palīdzību.
Seniore Austra Lazdāne

Jau dažus gadus dodos uz pirmajām klasītēm. Šeit skolēniem
nepieciešama palīdzība lasīšanas tehnikas attīstīšanā, matemātikas
uzdevumu izpildē, valodas veidošanā un individuālo uzdevumu
veikšanā. Ļoti svarīgs ir tieši individuālais darbs, tāpēc cenšos veikt
visus skolotājas norādījumus. Mēģinu izprast, atbalstīt un palīdzēt
skolēniem. Viņi ir loti dažādi, tāpēc jāprot atrast pieeju. Ir skolēni, kuri
vēlas būt novērtēti pat pēc vienas rindas paša uzrakstītā teksta.
Bērni ļoti grib uzticēties senioriem, jo mēs nekur nesteidzamies,
atļaujam katram izstāstīt savu prieku un sāpi. Reiz kādu bērnu
pacienāju ar saldumiem. Viņš steidzīgi noslēpa tos kabatā un kautrīgi
sacīja: „Aiznesīšu mammai un mazajai māsai. Man mamma visu dienu
strādā smagu darbu. Viņa nostrādā arī papildus stundas, lai mums
nekā netrūktu. Mums būs konfektes. Varbūt mammai tagad kādu dienu
nebūs jāstrādā ilgāk.” Un vēl kāds stāsts. Diviem brālīšiem ļoti patika
stāstīt man par saviem sunīšiem, govīm, kaķiem un dārzu. Kādu dienu
viens no viņiem saka: „Nē, tu neko īsti nesaproti, tāpēc svētdien sēdies
uz sava velosipēda un atbrauc pie mums! Pati redzēsi visu savām
acīm.”
Tikšanās ar bērniem ir tās, kuru dēļ ir vērts dzīvot. Ja seniors zina, ka
viņu gaida, ka vēlas ar viņu parunāties, ka grib iemācīties kaut ko
jaunu, ir vērts doties uz skolu.
Es uzskatu, senioru kustība ir ļoti laba un nepieciešama. Te veidojas
saikne starp paaudzēm Seniori nejūtas atstumti, bet ir gandarīti, ka
viņus kāds gaida, aprunājas ar viņiem, iesaista klašu un skolas dzīvē.
Patīkami sastapties ar jauniem, zinošiem, līdzjūtīgiem un bezgala
pacietīgiem skolotājiem. Skolēni, kontaktējoties ar senioriem, atceras
savus vecvecākus vai gados vecos kaimiņus. Paldies visiem, kuri
iesaista mūs šādos pasākumos!
Seniore Janīna Mazjāne

Seniore Janīna Mazjāne stundā

Zviedru, dāņu un latviešu seniori
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Pielikumi
Veidlapas, kas aizpildāmas, pirms seniors
sāk darboties skolā

SENIORI SKOLĀ
NERETAS JĀŅA JAUNSUDRABIŅA VIDUSSKOLA

I. Es gribētu piedalīties šādās stundās:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
II. Es gribētu palīdzēt šādās klasēs:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
III. Skolā es varētu ierasties šādā laikā:
DIENAS
LAIKS
Pirmdien
Otrdien
Trešdien
Ceturtdien
Piektdien

Mans vārds:
Telefona Nr.:

SENIORI SKOLĀ
NERETAS JĀŅA JAUNSUDRABIŅA VIDUSSKOLA

KĀDU PRETIMNĀKŠANU ES VĒLĒTOS SAGAIDĪT NO SKOLAS:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
6.________________________________________________________
7.________________________________________________________

Mans vārds:_______________________________________________
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SENIORI SKOLĀ
NERETAS JĀŅA JAUNSUDRABIŅA VIDUSSKOLA

KLASES, SKOLĒNI, LIETAS UN PASĀKUMI, KUR MAN NEPIECIEŠAMA
PALĪDZĪBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skolotājs: ______________________________________________

Skolotāja paraksts:________________________________________

SENIORI SKOLĀ
NERETAS JĀŅA JAUNSUDRABIŅA VIDUSSKOLA

PASĀKUMU SARAKSTS, KURUS ES VĒLĒTOS VEIKT:

1.________________________________________________
2.__________________________________________________
_
3.
4.
5.
6.
7.
LIETAS, KURAS MAN PATĪK VEIKT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mans vārds:__________________________________________
Telefona Nr.:_________________________________________
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SENIORI SKOLĀ
JĀŅA JAUNSUDRABIŅA NERETAS VIDUSSKOLA

KLUSĒŠANAS ZVĒRESTS
Tā kā es esmu projekta `Seniori skolā` dalībnieks, man ir
iespēja daudz uzzināt par skolēnu un viņu ģimeņu dzīvi un
personīgajām attiecībām. Tāpat man ir iespēja vērot, kā rit
skolas ikdiena.
Ar savu parakstu tālāk es apstiprinu, ka zvēru nekad un
nekādos apstākļos, ne projekta norises laikā, ne arī pēc tam,
neizpaust ne savā ģimenē, ne sabiedrībā to, kas man tika
uzticēts, ko redzēju vai dzirdēju skolā un kas nav jāzina citiem
cilvēkiem.

Vieta un datums

Paraksts

Vārds, uzvārds

DVD
Pievienots DVD ar teksta failu šai rokasgrāmatai 4 valodās: zviedru,
latviešu, angļu un dāņu. Ir izmantojami 3 video no Zviedrijas, Latvijas
un Dānijas ar titriem angļu valodā. Dažas veidnes no DVD ir
iespējams lejupielādēt.
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„-Seniori ir jauki un starpbrīdī ar mums
spēlējas.
-Viņš palīdz mums lasīt.
-Es domāju, ka tas ir labi, ka viņš ir šeit,
jo viņš ir jauks un izpalīdzīgs, tajā pašā
laikā mierīgs.”

Skolēnu apgalvojumi

„ Senioru darbs mūsu skolā ir
nenovērtējams. Viņi ir liels atbalsts ne
tikai skolotājam, bet arī palīgs un
uzticams draugs bērnam. Protams,
skolas vadība ir ieguvēji sekmīgā mācību
un audzināšanas darba organizācijā.
Seniori arī jūtas novērtēti un vajadzīgi.”

Laima Grebska, skolas direktore:

Prasības senioriem
Piedalīties ievadsanāksmē, kurā gūs
zināšanas un informāciju par
organizācijas būtību.
Kursos dalīties pieredzē un diskutēt, lai
veicinātu kustības „Seniori skolā”
turpmāko darbību.
Seniori sabiedrībā un savā ģimenē
nedrīkst apspriest skolēnu problēmas.
Par senioru skolā var kļūt ikvienas
profesijas vai amata pārstāvis.

Ko seniors skolā var darīt?
Piedalīties nodarbībās.
Starpbrīžus kopā ar skolēniem pavadīt
skolas pagalmā.
Runāt ar skolēniem, kad viņi ir sliktā
garastāvoklī vai jūtas vientuļi.
Vienoties ar skolotāju, kuros mācību
priekšmetos palīdzēt skolēniem,
piemēram, lasīšanā, matemātikā u.c.
Kopā ar skolēniem pusdienot.
Seniors ar skolēniem un skolotāju var
iepazīt pilsētu un stāstīt par tās vēsturi.
Piedalīties dažādās mācību ekskursijās.
Viņi var būt pat Ziemassvētku vecīši.

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola:
Tlf: 65176504
Fakss: 6576504
e-mail: grebska.laima@inbox.lv
e-mail: rutaaukspole@inbox.lv

„Seniori skolā” ideja nāk no skolu
pieredzes Zviedrijā, Latvijā un Dānijā.
Karlskronā, Zviedrija, seniori skolā
darbojas 12 gadus. Latvijā un Dānijātikai trīs un četrus gadus.
(Porupas skola Odensē, Dānija, un
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
Neretā, Latvija).
Vēlamies dalīties savā pieredzē un izplatīt
šo ideju tālāk, lai seniorus, skolu
vadītājus un skolotājus ieinteresētu
iesaistīties līdzīgos projektos.
Ja esat ieinteresēts, lūdzu, sazinieties ar
kādu no kontaktpersonām:

„Seniori skolā”

Projektā „Senioriem skolā” vēlamies:
• organizēt tikšanos dažādām vecuma
grupām, skolas darbiniekiem un
senioriem;
• palīdzēt izveidot draudzīgu un solidāru
sabiedrību starp dažādas kultūras
cilvēkiem un paaudzēm;
• iesaistīt seniorus kā papildus resursu
bērnudārzos un skolās;
• atklāt seniorus kā labus paraugus
bērniem un pieaugušajiem;
• ietekmēt senioru labklājību. No valsts
veselības viedokļa tā var būt daļa no
profilaktiska darba, kas var būt vajadzīgs,
lietderīgs un saistošs;
• nodot senioru zināšanas, prasmes un
dzīves pieredzi jaunākajai paaudzei;
• palīdzēt skolotājiem darbā ar skolēniem.
Senioru darbs ir brīvprātīgs, par to viņi
algu nesaņem.
Kāds seniors stāsta:
„Klasē bija skolnieks, kuram grūtības
lasīšanā un uzvedībā. Mans uzdevums
bija sēdēt viņam blakus un palīdzēt
nodarbību laikā. Līdz Ziemassvētkiem
skolnieks jau bija iemācījies visus burtus
ābecē, bet līdz Lieldienām jau varēja
atšķirt zilbes un vārdus. Skolotāja
novērtēja manu darbu un bija
pārliecināta, ka bez seniora palīdzības
nespētu puikam iemācīt lasīt. ”

Cits seniors stāsta:
„Lielākoties es piedalījos tautas deju
grupu mēģinājumos. Palīdzēju jaunajiem
dejotājiem iemācīties dejas soļus. Atceros
gadījumu, kad lūdzu kādai mazai
meitenītei, lai viņa palīdz savam deju
partnerim iemācīties polkas soli. Apsolīju
abiem pārsteiguma dāvaniņu, ja viņi to
iemācīsies. Koncertā abiem polka tik labi
izdevās, ka paši bija patīkami pārsteigti .
Arī es biju laimīga, ka varēju deju
skolotājai kaut mazliet palīdzēt. Kā
seniore un bērnu draugs devos līdzi
skolas deju grupai uz Dziesmu un deju
svētkiem Rīgā.”

Skolotāja stāsta par savu pieredzi:
„Uz skolu seniore nāk vienu reizi nedēļā trešdienās. Stundās strādā kā skolotāja
palīgs - palīdz bērniem, kuriem
nepieciešama individuāla pieeja. Viņa
palīdz mums organizēt skolas un klases
pasākumus. Ziemassvētku eglītē palīdzēja
bērnus ietērpt maskās, sakārtot, organizēt
priekšnesumam. Kopā bijām klases
ekskursijā - apmeklējām muzeju,
atpūtāmies boulinga zālē, noskatījāmies
brīnišķīgu izrādi Nacionālajā teātrī. Augsti
novērtēju viņas vēlmi palīdzēt, atbalstīt
skolotājus un bērnus.”

Aija Kalnāre, direktores vietniece
ārpusstundu darbā: „Ir jāienāk skolā
senioriem, lai saprastu, cik viņi ir
nozīmīgi, vajadzīgi gan bērniem , gan
skolotājiem. Mūsu seniori ir moderni, ar
bagātu, interesantu dzīves un darba
pieredzi un labprāt gatavi dalīties ar to.
Skolā ne tikai skolēni, bet arī seniori
nepārtraukti uzzina jauno, paplašina savu
pasaules skatījumu un izglītojas. Viņus
interesē pasaule, un viņi paši ir
interesanti bērniem.”

