
 
Es būšu skolotāja! 

 

Es vēlos pastāstīt par skolotāja profesiju un to, kāpēc es savu nākotni gribu saistīt tieši 

ar šo profesiju. Vēlos rast atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir vajadzīgi aizrautīgi un 

iedvesmojoši skolotāji un kādi nosacījumi ir nepieciešami, lai jaunieši gribētu kļūt par 

skolotājiem. 

Viss sākās 3.klasē, skolotāja atļāva man novadīt vienu stundu, jo es viņai atklāju, ka 

vēlos kļūt par skolotāju. Tobrīd jutos kā īsta skolotāja,man tas patika, es pat uz lapiņas 

pierakstīju skolēniem ieliktās atzīmes.Pēc tam es vēl daudzas reizes biju palīdzējusi skolotājai 

darboties ar bērniem. Un tad es pārliecinoši izlēmu –  būšu skolotāja! 

Dvēselē esmu māksliniece, man patīk dziedāt, dejot,vadīt pasākumus.  Esmu gandarīta, 

kad varu kaut ko jaunu pastāstīt un iemācīt, piemēram, deju.Skolotājs ir mākslinieks, tikai viņa 

mākslas darbs ir skolēns. Skolotājs ir arī nedaudz tēlnieks, nedaudz aktieris, žonglieris un 

literāts.Skolotājam jāpalīdz tapt personībai, tas ir viņa darba galvenais mērķis.  

Kādam jābūt īstam skolotājam? Skolotājam jābūt atvērtam, daļēji “trakam”, talantīgam, 

modernam, diplomātiskam, godīgam un saprotošam. Skolotājam ir jāieinteresē un jāmotivē 

bērni mācībām, katram bērnam ir vajadzīga īpaša pieeja, lai pēc gadiem izveidotos daudzpusīgi 

attīstīts cilvēks – personība.Skolotājam jābūt aizrautīgam, jo tikai tad viņš spēs aizraut līdzi 

bērnus. Skolotāji ir tie, kuri māca topošos ārstus, inženierus, arhitektus, pavārus.  Latvijai un 

pasaulei ir vajadzīgi radoši skolotāji, kuri izstrādātu jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes, 

lai iedvesmotu bērnus mācībām, darbam. 

 Man šķiet, ka gados jauniem skolotājiem ar skolēniem ir vieglāk sadarboties, bet 

diemžēl jaunu skolotāju ir ļoti maz. Ne katram skolotāju pulkajaunpienācējam izdodas 

pārvaldīt klasi un just katru skolēnu tajā. Arī mani vecāki saka to, ka šī profesija ir smaga, nav 

labi apmaksāta, kāpēc man tas esot vajadzīgs? Viņi iesaka labāk iet mācīties par ārstu, jo tur ir 

lielāka alga. 

Galvenais priekšnosacījums, lai jaunieši izvēlētos skolotāja profesiju,  ir algas 

paaugstināšana, jo jaunatne vēlas strādāt tādu darbu, par kuru maksā daudz, bet strādāt vajag 

maz. Jauniešiem svarīgs arī darba prestižs, bet mūsdienu sabiedrībā skolotāja darbam tāds 

nepiemīt. Moderni skan– esmu blogeris, menedžeris, bet ne skolotājs. Pietrūkst  cieņpilnas 

attieksmes pret skolotāju gan no skolēnu, gan arī no vecāku puses. Kamēr šīs lietas nemainīsies, 

jauniešu vidū tā nebūs sapņu profesija. 

Kāpēc es, neskatoties uz augstāk minēto, gribu kļūt par skolotāju? Es jūtu, ka tas ir 

mans aicinājums, tāds darbs, kuru es vēlos darīt. Man ļoti patīk darboties ar bērniem, es mīlu 

bērnus, es protu runāt ar bērniem, atrisināt konfliktus un panākt to, ko esmu ieplānojusi. Es 

vēlos dalīties ar savām zināšanām un pieredzi. Es labi saprotu, ka šis darbs nav viegls un nav 

vienkāršs.Es vēroju savus skolotājus, mācos no viņiem, un viņi mani iedvesmo. Es apzinos, cik 

sarežģīta un svarīga ir skolotāja profesija,un es pierādīšu, ka spēšu būt laba skolotāja, kura spēs 

aizraut ar idejām, ar mācību metodēm,  cienīs skolēnus kā personības, spēs panākt bērnu 

ieinteresētību mācību procesā ar savu būtību, ar savu piemēru 

 

 

 

 



Eseja 

Es būšu SKOLOTĀJS! 

 

Vienmēr jaunais skolotājs, kurš ar misijas apziņu veic savu pienākumu un par to nekad 

nav pietiekami atalgots – tādu mūsdienu sabiedrība kultivē pedagoga tēlu. Ir pienācis laiks lauzt 

šo stereotipu un radīt kaut ko jaunu. 

Uzakstu, ka skolotājs ir cilvēks, kas atver durvis sapņiem un aizver durvis bailēm,  

rūpējas par to, lai īrniekam “griesti nekristu uz galvas”, lai no ārsta apmeklējuma pacients 

atnāktu ar cerību uz izveseļošanos, lai pircējs nepiekrāptu kasieri, lai mūsu mašīnas neslāptu 

nost… Dīvaini, vai ne? Skolotāji taču nelabo mašīnas un neceļ ēkas….. Tomēr viņi ir tie, kas  

iemāca darīt lietas, palīdz apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un veidot attiecības ar 

apkārtējiem. Skolotājiem ir dota īpaša iespēja nostādīt skolēnu vērtību kompasu, rādīt katram 

viņa īpašo, pareizo virzienu Manuprāt, pats neparastākais skolotāja profesijā ir  unikāla iespēja 

vērot, kā viņu  audzēkņi iekārtojas lielajā dzīvē, kā viņi realizē vai nerealizē savus sapņus. Ja 

skolotājs skatās uz katru audzēkni caur nākotnes prizmu, tad šī profesija kļūst aizraujoša un 

interesanta.  

Pašlaik  Rēzeknes tehnikumā apgūstu izglītības programmu “Programmēšanas 

tehniķis”. Tagad, vērojot skolotāju darbu, varu pateikt, ko es darītu savādāk.  Mums ir 

nepieciešami skolotāji, kas spēj ieinteresēt un iedvesmot, jo bērns iemācīsies tikai tad, ja pats 

to vēlēsies. Manuprāt, iedvesmot var tālredzīgi skolotāji, tādi, kas katrā cilvēkā, kas apsēdies 

solā, redz viņa gaišo nākotni. Pedagogam jānāk klasē ar domu, ka viņš vada stundu topošajam, 

mediķim, arhitektam, kasierim, matrozim utt., jo raudzīšanās uz skolēnu nākotnes perspektīvā 

ir ļoti būtiska mūsdienu pedagoga spēja. 

 Tāda intersanta profesija: skolotājs – gaišreģis, burvis,   kurš saprot un redz, kas katram 

vajadzīgs, lai viņš spētu piepildīt savu lielo vai mazo sapni. Tieši  burvestības vienmēr airzauj 

un ir interesantas. Ja skolotājs spēs saredzēt katra, kurš sēž klasē, iespējamo nākotni, tad viņš 

zinās, kur un kā jāvirza audzēknis, lai viņa nākotnes vīzija pārvērstos par realitāti. 

Jau tagad savā ziņā izmēģinu sevi skolotāja profesijā, un šķiet, ka man tas padodas, jo 

palīdzu skoloties Dagnijai, savai divpadsmitgadīgajai māsai. Nē, es nepildu viņas vietā mājas 

darbus, bet pasakaidroju, kā tos izdarīt labāk, dažreiz izskaidroju pat vairāku stundu tēmas. 

Dagnijai bija kontroldarbs angļu valodā, par kuru viņa saņēma 9 balles. Tas, vārdu sakot, bija 

brīnums, jo Dagnijai angļu valoda ne īpaši padodas. Tieši iespēja kādu iedvesmot, atbalstīt, 

skaidrot nezināmo un tad redzēt rezultātu ir tas , kas mani vilina domāt par skolotāja interesanto 

un aizraujoso darbu. 

Skolotājs ir mans tētis, tāpēc šīs profesijas plusus un mīnusus redzu ik dienas. Šobrīd 

apsveru domu iet viņa pēdās un kļūt par profesionālo priekšmetu skolotāju informātikas un 

programmēšanas jomā. Daudzi domā, ka tas ir garlaicīgi, bet es uzskatu, ka tas ir moderni, bet 

aizraujošu šīs jomas apguvi var darīt divas puses – skolotājs un skolēns – veiksmīgi 

sadarbojoties. Šobrīd visveiksmīgākā sadarbība man ir ar tēti gan tehnikumā, gan mājās. Mēs 

kopā ar ģimeni sportojam, daudz ceļojam. Mums vienam no otra ir ko mācīties. Ģimene ir 

mūsu mazā skola, kur viens otru cienām, respektējam un arī skolojamies dzīvei.   

Laikam tieši iespēja redzēt  savu tēti, viņa aktivitāti un darbību gan skolā, gan ārpus tās,  

ir viens no iemesliem, kādēļ nebaidos no skolotājam uzliktā “zīmoga”.  

 Es būšu SKOLOTĀJS un   izkopšu viņam tik nepieciešamās īpašās “gaišreģa” spējas! 

 

 

 

 

 

 



Skolotājs — piedzīvojums mūža garumā 

 

 

Es kāpt gribu kalnā visaugstākā! 

Vilis Plūdonis 

 

Bērni. Viņi smaida man uz ielas. Viņi māj man ar rokām. Viņi zina, ka agrāk vai vēlāk 

es pie viņiem atnākšu, un viņi mani pacietīgi gaida. Manā dzīvē jau dauz kas ir bijis. Bet 

vajadzēja notikt personīgai vērtību zemestrīcei, lai es beidzot saprastu, ka kļūdījos ar profesijas 

izvēli. Tikai iekāpjot ceturtajā gadu desmitā, es aptvēru to, ka galvenā un varbūt vienīgā dzīves 

jēga – palīdzēt citiem cilvēkiem. Vienalga kādā veidā. Es izvēlējos palīdzēt bērniem atklāt 

pasauli. 

Manī mīt pārliecība, ka skolotāja profesija ir viena no visaizraujošākajām profesijām 

uz Zemes. Skolotājs, kurš strādā ar bērniem, ik dienu saskaras ar bezgalību, jo bērni ir bezgalīgi 

dažādi. Līdz ar to, šī profesija sniedz bezgala daudz personīgās izaugsmes iespēju: izzinot citus, 

var iedziļināties sevī. Tā ļauj mums katru dienu kāpt pa savām dvēseles un prāta kāpnēm, augt 

un attīstīties visos virzienos. Nevar mācīt citus, nemitīgi nemācoties pašam. Un tas ir ārkārtīgi 

aizraujošs process. Skolotājs – tas ir piedzīvojums visa mūža garumā. 

Tieši pirmsskolas pedagoga darbu es izvēlējos arī tāpēc, ka tā ir reta iespēja būt bērnam 

visu savu dzīvi. Mani vilina unikāla izredze piedzīvot bērnību atkal un atkal. Atgriezties tur 

katru dienu, atnākot uz darbu. Es saskatu miljons un vienu variantu kā šajā profesijā varētu 

īstenot savu radošo potenciālu, darboties ar prieku un iedvesmu. Nesēdēt uz vietas. Dzīvot dzīvi 

kustībā. Visbeidzot, es esmu pārliecināta, ka pirmsskolas skolotājs ir stratēģiski svarīga un ļoti 

nozīmīga profesija. Tieši agrā bērnībā notiek visu pamatu ielikšana, morālo normu, vērtību un 

tikumu ieaudzināšana. No tā, kādus bērnus mēs izaudzināsim, ir atkarīga visas valsts nākotne. 

Mums ir jāapzinās, ka šie bērni vēlāk kļūs par mūsu ministriem, deputātiem, pilsētu mēriem un 

viedokļu līderiem. Līdz ar to, uz katra pedagoga pleciem ir milzīga atbildība. Ar savu piemēru 

bērniem ir jācenšas parādīt, kas ir godpilns un tikumisks cilvēks. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai 

mūsu valstī būtu profesionāli, izglītoti un aizrautīgi pedagogi. 

Ne katrs ir gatavs uzņemties šādu atbildību. Turklāt pedagogs ir spiests daudz atdot: 

sava laika, enerģijas, morālo un fizisko spēku. Bet mums ir nepieciešams stāstīt jauniešiem, ka 

šī profesija arī daudz ko dod un iespējams pat vairāk, nekā viņi spēj iedomāties. Droši vien, ka 

lielāko daļu potenciālo skolotāju atbaida perspektīva saņemt salīdzinoši zemu algu. Jaunībā ir 

grūti noticēt, ka lai justos laimīgi un brīvi, nevajag daudz naudas. Materiālie labumi nespēj 

piepildīt atšķirībā no patīkamas un dziļas sajūtas pēc labi padarītā darba vai pacilājuma un 

prieka no apziņas, ka esi paveicis kaut ko patiešām vērtīgu, palīdzējis citiem. Es uzskatu, ka 

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai skolotāja profesija kļūtu pievilcīga jauniešu acīs, 

ir šīs profesijas statusa maiņa. Ja skolotājs ar valsts valdības atbalstu atgūs savu autoritāti un 

patieso cieņu pret sevi, pieaugs arī viņa prestižs sabiedrībā. 

Tikai padomājiet, cik milzīga ietekme var būt skolotājam uz bērnu dvēselēm! Cik 

radošs un jēgpilns var būt skolotāja darbs, ja pievērsties tam ar visu sirdi. Galvenais ir 

nebaidīties un ļauties. Ļauties piedzīvojumam mūža garumā. 

 


