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ĢIMENES IZGLĪTOŠANA 

 

 

 

 

 

 

“Ģimenes izglītošanai ir ļoti liela ietekme. Piemēram, ir tādi bērni, kas, pirms viņu māte sāka 

apmeklēt centru, nenāca uz mācībstundām, aizmiga klasē... bet tagad — es nezinu, vai tas ir tāpēc, 

ka viņi tagad te var vērsties pie mātes, vai tāpēc, ka arī māte ir ieinteresēta izglītībā, — no viņiem 

dzird tādas lietas kā “Paskaties, mammu! (..) Mammu, re, ko es izdarīju?”, “Tu redzēji, cik labi es 

uzvedos?”, “Paprasi Konči, cik es biju labs!”; lietas ir tiešām mainījušās1.” 

Izglītības darbinieks, kas atbalsta ģimenes izglītošanu 

 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A., “Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European Research”, 

Multidisciplinary Journal of Educational Research, Nr. 2(3), 2012, 301.–321. lpp., doi:10.17583/remie.2012.438, 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, 315. lpp. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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ĢIMENES IZGLĪTOŠANA 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Ģimenes izglītošana ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām (VID), kas noteiktas 

pētniecības projektā “INCLUD-ED. Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas 

izglītībā” (Eiropas Komisija, 6. pamatprogramma, 2006.–2011. gads). INCLUD-ED, īpaši pievēršoties 

neaizsargātām un marginalizētām grupām, tika analizētas izglītības stratēģijas, kas sekmē 

nevienlīdzības novēršanu un veicina sociālo kohēziju, un tādas stratēģijas, kas rada sociālo 

atstumtību. Veiksmīgajām izglītojošajām darbībām, kuras veicina riskam pakļautu skolēnu izglītošanu, 

ir universāli komponenti, kas, kā pierādīts, var tikt izmantoti ļoti dažādos apstākļos, lai panāktu 

sekmes izglītībā. Ģimenes izglītošana tiek izmantota, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu 

dažādās vidēs visā pasaulē. 

Pateicoties VID, kas tika prezentētas divās starptautiskās konferencēs Eiropas Parlamentā Briselē, 

tūkstošiem bērnu visā Eiropā ir uzlabojuši savas sekmes un tādējādi palielinājuši savas iespējas 

veiksmīgi turpināt skolas gaitas. Šā projekta sociālās un politiskās ietekmes dēļ Eiropas Komisija to ir 

atzinusi par vienu no 10 visietekmīgākajiem pētniecības projektiem Eiropā; INCLUD-ED ir vienīgais 

sociālekonomisko un humanitāro zinātņu projekts, kas ir iekļauts šajā sarakstā. 

Ģimenes izglītošanas pamatā ir iepriekšējas teorijas un pētījumi, kas jau ir pierādījuši, ka tad, ja tiek 

veicināta ar kultūru un izglītību saistīta mijiedarbība starp skolēniem un sabiedrības dalībniekiem, jo 

īpaši ģimenes locekļiem, tiek uzlabotas skolēnu sekmes. Dažas ģimenes izglītošanas un kopienas 

iesaistīšanas programmas, kurās tiek veicināta ar izglītību un kultūru saistīta mijiedarbība, ir 

panākušas to, ka skolēni, kuru ģimenei mājās ir tikai dažas grāmatas vai zems izglītības līmenis, gūst 

izcilus sasniegumus mācībās. 

Tāpat kā citās izcilās izglītības zinātņu pieejās, ģimenes izglītošanā tiek īstenota un veicināta 

izglītojoša mijiedarbība, kuras pamatā ir dialoģiska mācību pieeja2, proti, mācīšanās procesi tiek 

sekmēti, veidojot dialogus, kuru pamatā ir vienlīdzības princips un kuros tiek atzīta un izmantota katras 

personas kulturālā inteliģence. Šādas mācīšanās nolūks ir panākt pārveidi, pastiprināt dialoga kā 

instrumenta nozīmi, tās pamatā ir solidaritātes vērtība, tā ir jēgpilnas izpratnes radīšanas līdzeklis, un 

tajā ievēro un veicina atziņu, ka dažāda izcelsme ir vienlīdz vērtīga.  

Ģimenes izglītošanu var izmantot kā neatkarīgu praksi, taču skolās to mēdz izmantot arī 

“mācīšanās kopienās” līdztekus citām VID, piemēram, dialoģiskajām literārajām sanāksmēm un 

interaktīvām grupām. “Mācīšanās kopienas” ir projekts, kura pamatā ir skolas mēroga intervence, 

ko īsteno ar veiksmīgām izglītojošām darbībām, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un 

uzlabotu sniegumu skolā un sociālo kohēziju. Ņemot vērā šajās skolās panāktos uzlabojumus, 

Eiropas Komisija un Eiropas Padome ir ieteikušas apsvērt iespēju veidot skolas par “mācīšanās 

kopienām”, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu mācīšanās rezultātus3.  

 

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información, Hipatia, Barselona, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning, 
Rowman & Littlefield, Lanema, Mērilenda, 2000. 
3 Eiropas Komisijas 2011. gada janvāra paziņojums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana — būtisks 
ieguldījums stratēģijā Eiropa 2020”. 
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KĀ NOTIEK ĢIMENES IZGLĪTOŠANA 

Ģimenes izglītošanā ģimene un citi kopienas locekļi piedalās dažādos mācību pasākumos skolā. 

Mācību pasākumi var būt ļoti atšķirīgi; ir vienīgi jāievēro nosacījums, ka šie pasākumi (to saturs, 

organizācija un grafiks) jāformulē pašiem dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka programma atbilst tieši 

viņu vajadzībām un interesēm, un tiem jābūt vērstiem uz dialogu. Ģimenes izglītošanas 

programmas piedāvā plašu pasākumu klāstu.  

 

Lūk, divi skolās īstenotu ģimenes izglītošanas pasākumu piemēri. 

Rakstpratības un valodu apguves nodarbības 

migrantu izcelsmes ģimenēm. Šis skolās 

īstenotais ģimenes izglītošanas pasākums 

ietver migrantu izcelsmes ģimenēm 

paredzētas rakstpratības nodarbības 

uzņēmējas valsts valodā. Šīs nodarbības 

palīdz mātēm, tēviem un citiem radiniekiem 

uzlabot valodas prasmes. Tādējādi viņi, no 

vienas puses, var uzlabot spējas sazināties arī 

ar citiem cilvēkiem, ne tikai savas kopienas 

locekļiem un iesaistīties dažādās sabiedrības dzīves norisēs, piemēram, saņemt veselības aprūpes 

pakalpojumus un iegūt darbu, un, no otras puses, iesaistīties savu bērnu mācību procesā, kas 

notiek gan klasē, gan mājās. Šos kursus koordinē brīvprātīgie, un tie vienmēr tiek rīkoti pēc pašu 

dalībnieku pieprasījuma. 

 

Dialoģiskās literārās sanāksmes (DLS). DLS ir 

izglītojošs kultūras pasākums, kurā cilvēki bez 

izglītības, pat tādi, kas nekad nav lasījuši nevienu 

grāmatu, lasa un apspriež pasaules klasiskās 

literatūras autoru grāmatas. Tie ir tādi autori kā 

Tolstojs, Šekspīrs, Homērs, Kafka, Sofokls, 

Servantess, Zolā un Orvels. DLS lauž priekšstatu, 

ka ģimenes ar zemu sociālekonomisko statusu un 

minoritāšu izcelsmes ģimenes nevar būt 

ieinteresētas klasiskajā literatūrā, — lūk, piemēram, arābu izcelsmes mātes Spānijas skolā lasa 

Federiko Garsijas Lorkas darbu “Bernardas Albas māja”.  

 

Ģimenes un kopienas locekļi, kas piedalās šādos pasākumos, palīdz mācīties gan sev, gan saviem 

bērniem. Tas ir iespējams, jo šā mācību pasākuma centrā ir instrumentālā mācīšanās, un tas atbilst 

dalībnieku vajadzībām un prasībām. Ģimeņu izglītības līmenis skolās, kurās šis pasākums tiek 

īstenots, paaugstinās. Tā rezultātā ģimenes un izglītības vide, kā arī mijiedarbība starp tām 

pārveidojas un arī skolēnu mācību process uzlabojas. 
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Šajās skolās bērnu mācību programma ir tāda pati kā citās skolās, jo šie pasākumi ir vērsti nevis uz 

bērniem, bet gan pieaugušajiem. Tomēr ģimenes izglītošana nostiprina to mācību vielu, ko bērni 

apgūst skolā. Ģimenes izglītošanas, tāpat kā citu VID, mērķis ir novērst “Mateja efektu”, proti, to, ka 

cilvēkiem, kas ir lielākās grūtībās, tiek dots mazāk, un tādējādi radīt iespēju ikvienam sasniegt 

izcilību, jo īpaši iegūt kvalitatīvas zināšanas tiem, kas ir nelabvēlīgākā situācijā.  

Ģimenes un kopienas locekļi izlemj, kad piedalīties ģimenes izglītošanā, kādi pasākumi jāīsteno un 

kāds būs to grafiks. Brīvprātīgie, kas ir atbildīgi par šiem pasākumiem, uzņemas atbildību par 

ģimenes izglītošanas pasākumu pienācīgu izstrādi, koordinējot tos ar skolas vadītāju vai citām 

līdzdalīgās pārvaldības struktūrām, piemēram, jauktām komitejām, ko veido skolotāji, ģimenes un 

citi kopienas locekļi. Pasākuma novērtēšanā un pielāgošanā dalībnieku atbalsta vajadzībām par 

pamatu tiek izmantoti dialoģiski novērtēšanas procesi un brīvprātīgo un dalībnieku savstarpējās 

vienošanās par mācīšanos. 

Ģimenes izglītošana ne skolām, ne skolēniem nerada papildu izmaksas, un skolas nesaņem papildu 

finansējumu tās īstenošanai. Taču ģimenes izglītošana piesaista resursus, kas jau ir pieejami 

izglītības kopienā, — galvenokārt kopienas locekļus un pašas ģimenes —, lai uzlabotu visu 

izglītojamo mācīšanos. Tā kā ģimenes izglītošanas īstenošanā tiek izmantoti jau pieejamie resursi, 

tā ir ilgtspējīga izglītības darbība.  

 

APMIERINĀTĀ VAJADZĪBA / RISINĀTĀ PROBLĒMA 

■ Apmeklējums un noturēšana izglītībā 

■ Uzvedības problēmu mazināšana 

■ Motivācija mācīties 

■ Mācību sasniegumi 

■ Vairāku kultūru līdzāspastāvēšana 

■ Ģimeņu izglītības līmeņa paaugstināšana  

■ Ģimenes locekļu un citu kopienas locekļu kā izglītības dalībnieku nozīmes stiprināšana 

■ Skolēnu, ģimeņu un skolas savstarpējās attiecības 

■ Ar bērnu izglītību saistītu jautājumu saskaņošana starp ģimeni un skolu 

 

INTERVENCES LĪMENIS 

Ģimenes izglītošanā var iesaistīties jebkurš pieaugušais, kas vēlas paaugstināt savu izglītības līmeni. 

Tā ir īpaši paredzēta ģimenes locekļiem ar zemu izglītības līmeni un migrantu izcelsmes ģimenēm, 

kuras nepārvalda uzņēmējas valsts valodu. Ģimenes izglītošanu skolās var īstenot ļoti dažādos 

līmeņos — gan agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē, gan sākumskolā, pamatskolā un 

vidusskolā. Skolas, kas īsteno ģimenes izglītošanu, var būt valsts skolas, privātas, reliģiskas, 

nereliģiskas, nabadzīgos rajonos esošas skolas, “vidusšķiras” skolas, kā arī augstākās sabiedrības 

rajonos esošas skolas.  

 



 

www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
5 

INTERVENCES INTENSITĀTE 

Par intervences intensitāti katrā atsevišķā gadījumā lemj dalībnieki atbilstoši savām izglītības 

vajadzībām un iespējām piedalīties (ņemot vērā darba, ģimenes un citus pienākumus). 

 

REZULTĀTI 

Daži no galvenajiem ģimenes izglītošanas sasniegumiem4: 1) uzlabots sniegums skolā (sekmīguma 

līmenis); 2) visa kopiena ir iesaistīta mācību procesos un skolā; 3) samazināta mācībstundu 

neapmeklēšana un izglītības priekšlaicīga pamešana.  

Skola “Mediterrani” (Tarragona, Katalonija, Spānija) atrodas Tarragonas pilsētas nomales rajonā 

Kampklarā. Ap 20. gs. 60. gadiem tika atvērti petroķīmisko produktu uzņēmumi un ieradās 

imigranti, kā rezultātā palielinājās iedzīvotāju skaits un līdz ar to arī vajadzība pēc jaunām skolām. 

Tieši skola “Mediterrani” darbu sāka 1982. gada februārī. Pēdējā laikā šajā rajonā, kurā ir divas 

skolas, skola “Mediterrani” bija ieguvusi tādas skolas reputāciju, kuras skolēni nevēlas mācīties. Šajā 

skolā aptuveni 60 % skolēnu ir romi un 35 % skolēnu ir musulmaņi, un procentuāli daudz skolēnu ir 

īpaši nabadzīgi. 

Šajā skolā skolēniem mēdza būt zems rakstpratības līmenis. Kopš ģimenes izglītošanas īstenošanas 

sākuma brīvprātīgie skolēnu mātēm un tēviem organizē rakstpratības nodarbības. Pozitīvā ietekme 

uz mācīšanos ir skaidri redzama klasēs, kurās mācās jaunākā vecuma bērni. 2014./2015. gadā to 

skolēnu īpatsvars, kuri bija apguvuši lasītprasmi un rakstītprasmi pirmsskolas izglītības posmā 

(5 gadu vecumā), bija par 58,95 procentpunktiem lielāks nekā 2011./2012. gadā. 

 

 

 

To piecus gadus veco skolēnu īpatsvars, kuri apguvuši lasītprasmi un rakstītprasmi pirmsskolas izglītības posmā 

(2011./2012. un 2014./2015. gads). Avots: skolas dati. 

 

Šai skolai bija raksturīgs arī ļoti augsts mācībstundu neapmeklēšanas līmenis. Šī problēma 

saasinājās aizvien vairāk, līdz pienāca 2012./2013. mācību gads, kad skola kļuva par “mācīšanās 

kopienu” un sāka īstenot VID, tostarp ģimenes izglītošanu, kā rezultātā minētā tendence mainījās. 

Šajā diagrammā ir parādīts mācībstundu neapmeklēšanas līmeņa samazinājums no 46,52 % 

2011./2012. mācību gadā līdz 0,94 % 2014./2015. mācību gadā. 

 

                                                 

4 Turpmāk izklāstītie kvantitatīvie dati attiecas uz skolu, kurā tiek īstenotas vairākas VID, tāpēc tieši ģimenes 

izglītošanas atsevišķo ietekmi nevar noteikt. Jo vairāk VID tiek īstenots, jo lielākus uzlabojumus skolas gūst. 

2011./2012. mācību gads 2014./2015. mācību gads 

21,05 % 80 % 
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To uzņemto skolēnu īpatsvars, kuri regulāri neapmeklē mācībstundas 

  Rīta maiņa Pēcpusdienas 

maiņa 

Vidējā 

vērtība 

2011./2012. mācību gads 40 % 53,45 % 46,72 % 

VID (ģimenes izglītošanas un citu darbību) īstenošana 

2012./2013. mācību gads 10 % 19,35 % 14,67 % 

2013./2014. mācību gads 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

2014./2015. mācību gads 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Mācībstundas neapmeklējošo skolēnu īpatsvars (2011./2012.–2014./2015. mācību gads). Avots: skolas dati. 

 

Skolā “Mediterrani” pieaug ģimeņu līdzdalība. 2012./2013. gadā 22 ģimenes locekļi piedalījās 

6 dažādos ģimenes izglītošanas pasākumos, kas norisinājās skolā, bet 2014./2015. gadā 19 mātes 

musulmanes apmeklēja mutiskās spāņu valodas kursu un 25 mātes — rakstiskās spāņu valodas 

kursu. Šī ģimenes locekļu aktīvā dalība un to ieinteresētība izglītībā lauž stereotipus, kas saistīti ar 

migrantu interesi par izglītību un to panākumiem izglītībā. Ģimenes izglītošana ne vien uzlabo 

dalībnieku personiskās prasmes, bet arī palīdz tiem iegūt oficiālus sertifikātus. Tā, piemēram, divas 

romu izcelsmes mātes piedalījās īpašā kursā, lai saņemtu instrumentālās mācīšanās sertifikātu, un 

abas šo sertifikātu ieguva. 

 

Novērotā citu skolu pieredze liecina par līdzīgiem ieguvumiem. Kāda izglītības pārvaldes iestādes 

atbildīgās personas pārdomas par ģimenes izglītošanas ietekmi uz ģimenes locekļiem un 

skolēniem: 
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“Protams, labumu guva ne tikai vecāki, bet arī bērni, jo uzlabojās vecāku pašvērtējums, 

uzlabojās viņu spējas saprast savus bērnus, veidot attiecības, viņi apguva prasmes lasīt priekšā 

saviem bērniem... viņiem tika dota pārliecība un prasmes, lai viņi spētu to izdarīt5.”  

Skolotāju pārdomas par to, kādu labumu gūst skolēni: 

“(..) ja skolēni redz savu māti, — jo dažas no viņām [mātēm] nāk uz mūsu klasi, lai mācītos lasīt 

vai rakstīt, —viņi nāk un paliek uz šīm nodarbībām. Tas viņus [skolēnus] motivē.  

 

Darbinieku sanāksmēs mēs dažkārt spriedām par to, ka konkrētas ģimenes, kas apmeklē 

nodarbības... Līdz šim viņu bērni nekad nepildīja mājasdarbus, bet tagad pilda6.”  

 

Šo pozitīvo rezultātu dēļ to skolu skaits, kas īsteno ģimenes izglītošanu, kopš 20. gs. 90. gadiem ir 

ievērojami pieaudzis. Pašlaik ģimenes izglītošanu īsteno vairāk nekā 200 skolu Eiropā un vairāk 

nekā 300 skolu Latīņamerikā. 
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