
Partnerība izglītībā



Kas ir partnerība? 



Kas ir sadarbība?

Sadarbība - darbība vai process, lai strādājot kopā 
sasniegtu vienu un to pašu mērķi.



Kas tām kopīgs un atšķirīgs?

Partnerība tas ir tikai konkrēts stāvoklis un 
līdzdalība konkrētā projektā, bet sadarbība ir 
process un darbošanās. 



Partnerattiecības var veidoties šādās 
jomās:

• Biznesā (tiek veidoti kopuzņēmumi, kurus 
atsevišķi būtu veidot riskanti)

• Politikā (valdības apvienojas, lai panāktu 
nacionālas intereses, arī karšs veidojas 
partnerības gadījumā)

• Izglītības zinātnēs (skolas apvienojas, lai izvērtētu 
cita citas līmeni un kvalitāti, apvienojas un 
sadarbojas citu valstu skolnieki)

• Individuāla (partneri apvienojas līmeņos, kāds ir 
vairāk saistīts, kāds zina tikai centrālo personu)



Partnerība izglītībā

• Starptautiskā līmenī

• Latvijas ietvaros

• Izglītības iestādē (skolā)

• Skola un vecāki



Starptautiskā līmenī

Starptautiskā līmeņa organizācijas:

• UNESCO 

• Erasmus + Jaunatne darbībā

• Eurodesk

• Latvijas – Šveices sadarbība

• E-twinnings

• Annas Lindes fonds



Starptautiskā līmenī

• Latvija – Igaunija

• Latvija – Lietuva



Organizācijas Latvijā, kas sadarbojas ar 
Latvijas skolām

• Jauniešu garantija. Projekts “Proti un dari”

• Jaunatnes politikas valsts programma



Organizācijas Latvijā, kas sadarbojas ar 
Latvijas skolām

• Vidusskolas, ģimnāzijas, pamatskolas Latvijas ietvaros;
• Profesionalās vidējās un pamatizglītības iestādes, arodskolas;
• Koledžas, augstskolas, universitātes;
• Speciālās izglītības iestādes;
• Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes;
• Izglītības pārvaldes (pašpārvaldes);
• Iestādes, projekti, centri, fondi, izstādes un organizācijas bērniem; 
• Konkursi, sacensības;
• Latvijas valsts policija;
• Bāriņtiesas;
• Centrs pret vardarbību “Dardedze”;
• CSDD u.c.



Izglītības iestādē



Atbalsta biedrības vecākiem

• Latvijas vecāku kustība;

• Vecāki par izglītību;

• Pro Futuro;

• Latvijas Progresīvās izglītības biedrība;

• Bērniem draudzīgs;

• Nauda seko bērnam;

• Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei;

• Viens otram;

• Baltijas Sociālais palīdzības fonds;

• Soli pa solim;

• Rūpju bērns u.c.



Partnerība ar vecākiem

Dažas patiesības, kas jāņem vērā, lai veidotos pozitīva 
sadarbība: 

• sadarbība jābalsta uz savstarpēju cieņu, lai kliedētu mītus 
par skolas un ģimenes sadarbības neiespējamību;

• jārespektē vecāku pieredze;
• skolotājam par sevi jārada pozitīvs pirmais iespaids (pirmā 

tikšanās notiek tikai vienu reizi); 
• katra saruna ar vecākiem (pat nepatīkama) jāsāk un jābeidz 

pozitīvi, lai vecāki vēlētos skolā atgriezties; 
• jābūt patiesi ieinteresētam par skolēna dzīvi un 

problēmām; 
• jāatrod ceļš pie katras ģimenes, novērtējot bērna 

audzināšanas stilu un metodes ģimenē.



Partnerība ar vecākiem II

Svarīgākie dokumenti, kuri nosaka skolas un 
ģimenes atbildības jomas audzināšanā : 

• ANO Konvencija par bērnu tiesībām; 
• Izglītības likums;
• Bērnu tiesību aizsardzības likums;
• Civillikuma 1. daļa „Ģimenes tiesības”;
• Bāriņtiesu likums; 
• Likums „Par pašvaldībām”; 
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums. 



Partnerība ar vecākiem III

Būtiskākie apsvērumi, kāpēc nepieciešama sadarbība starp 
vecākiem un pedagogiem:

• sadarbība veicina bērna socializāciju;
• laicīgi tiek attīstītas bērna spējas, pamanītas viņa 

vajadzības;
• tiek saskaņotas pedagoģiskās prasības pret bērnu;
• notiek vecāku pedagoģiskā izglītošana, aktualizējot 

jaunākos pētījumus un nostādnes pedagoģijā un 
psiholoģijā;

• veidojas bērnu dzīves sociālā kontrole, jo pieaugušie ir 
informēti par bērna gaitām;

• bērns iegūst kā personība – pašapziņu, atbalstu, vecāku 
sapratni.



Sadarbības modelis



Ieteikumi skolas un ģimenes 
sadarbības veicināšanai

• vecāku dienas, piemēram, katra mēneša noteiktā dienā,
• vecāku vadītas mācību un klases stundas,
• vecāku sapulces, diskusijas, apmācība,
• svētki, pasākumi skolā, iesaistot vecākus,
• kopīgi izbraukumi, teātra, izstāžu apmeklējumi,
• mājasdarbi bērniem kopā ar vecākiem,
• ģimenes stūrīši klasē,
• vecāku informēšana pa tālruni,
• sarakste,
• skolas avīzes, žurnāli, hronikas,
• glīti noformēti, pārdomāti ielūgumi uz skolas pasākumiem vai sapulcēm,
• pateicība vecākiem par labi audzinātiem bērniem, par atbalsta sniegšanu 

skolai.



Vecāku informēšana

E-klase;

Ar materiālu palīdzību: 

Izmantojot dažādus ziņojumus;

Lietišķās spēles;

Veicot aptauju/anketu.



Partnerība ar vecākiem

• Individuāla;

• Klases;

• Skolas;

• Ārpusskolas.



Vecāku partnerība ar pedagogu



Iemesli, kas kavē partnerības attīstību 
izglītībā.

1. Skolas skatījums uz partnerību

2. Ģimenes skatījums uz partnerību

3. Sabiedrības un organizāciju skatījums uz 
partnerību



Kā veicināt partnerību Latvijā?

Veiksmīgas partnerības veicināšanai ir 
nepieciešams skolas, ģimenes un sabiedrības 
(dažādu organizāciju) atbalsts un vēlme visām 
šīm pusēm kopā sadarboties. Svarīgi, lai tās 
mijiedarbojas! 



Izmantotās liteartūras un citu avotu 
saraksts

• Journal of Shool Public Relations, Volume 34 – Summer 2013, D. Bluma., I. Ivanova, 
page 294)

• http://termini.lza.lv/term.php?term=sadarb%C4%ABba&list=sadarb%C4%ABba
• http://www.mic.ul.ie/ted/Documents/FINAL%20FSCEP%20report%20240709_LRes.pdf, 
• http://www.dictionary.com/browse/cooperation
• https://en.wikipedia.org
• http://jaunatne.gov.lv/
• http://www.lanet.lv/links/lschools.html
• http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/audz_vjic_rik55.pdf
• http://atvertaskola.iac.edu.lv/gramatas/skola_un_gimene/risinajumi.htm
• http://www.mic.ul.ie/ted/Documents/FINAL%20FSCEP%20report%20240709_LRes.pdf, 
• http://www.solipasolim.lv/par-vecaku-un-pedagogu-sadarbibu-izglitibas-procesa/
• http://www.kauguruvsk.lv/images/e-

materiali/klases_audzinasana/klases_audzin_darba_ar_vecak_bern/skolas_un_vecaku_sadar
biba.pdf

• http://www.mansmazais.lv/article/835002/
• http://www.globalaizglitiba.lv/globala-dimensija/dalibnieki/lv-un-ee-skolu-partneriba/
• http://www.lt-lv-forum.org/18049/forums/sadarb%C4%ABba/skolas.html
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