
 

 

Skolotājus var apbrīnot! Es būšu skolotāja! 

Skolotājs ir cilvēks, kurš māca bērnus kļūt gudriem un patstāvīgiem. Pasaules 

skolotājus nevar vienā vārdā aprakstīt, pateikt, cik tie ir iedvesmojoši profesionāli un vajadzīgi. 

Mazam un lielam skolotājs iemāca ieraudzīt, saprast, izprast, sajust. Skolotāji ir vajadzīgi gan 

bērniem, gan arī jauniešiem, un arī pieaugušie nedrīkst zaudēt vēlmi mācīties un uzklausīt 

skolotājus. Katrā dzīves posmā ir savs skolotājs – mamma, tētis, vecvecāki, bērnudārza 

audzinātāja, auklīte, skolotāja, draugs.  

Skolotāji nekad nav vienaldzīgi pret saviem audzēkņiem.  Tieši viņi liek pamatus mūsu 

ceļam nākotē. Šīs profesijas cilvēki ne tikai māca bērnus, bet arī paši bagātina sevi, dodot 

citiem. Skolotājs nemāca tikai latviešu valodu, matemātiku vai dabaszinības, skolotājs māca 

ikdienu, māca dzīvi – saskatīt prieku, skumjas, spēt risināt neskaitāmus strīdus starp 

klasesbiedriem, prast iepriecināt, nomierināt, atbalstīt, iedvesmot, iemācīt mīlestību, iemācīt 

draudzību, iejūtību. Skolotājam jābūt jaukam, un viņi nedrīkst dusmoties par niekiem. 

Mani iedvesmo skolotāji, kas māca un atzīst, ka mācās no savam kļūdām un nebaidās 

par to pastāstīt, tas māca viņiem nepieļaut līdzīgas kļūdas. Skolotājus var apbrīnot, jo viņi 

vienmēr saglabā vēlmi mācīt. Pat tad, kad liekas, ka šodiena ir grūta, paskatoties uz skolotājas 

smaidu, saproti, ka tu vari izdarīt vairāk. Pasaule nav iedomājama bez skolotājiem! 

Lai kļūtu par skolotāju, ir jābūt atbildīgam, nepārtraukti jāmācās. Vēlme dalīties ar 

savām zināšanām, savu pieredzi ir svarīga. Nestāvēt uz vietas, bet augt līdzi laikam, spēt 

pielāgoties un būt “modernam” skolnieka acīs. Būt atšķirīgam no citiem, būt labākajam, jo uz 

tevi paļaujas tavi audzēkņi. 

Kad es redzu savas skolotājas prieku mācīt, es arī pati vēlos kļūt par skolotāju. Es 

gribētu būt tāda kā mana skolotāja, kas patīk skolēniem, kas nav garlaicīga. Es gribu mīlēt 

bērnus un iedvesmot viņus. Gribu, lai katrs skolēns nāk uz skolu ar prieku, lai zina, ka tur gaida 

laba skolotāja, kas atbalstīs, uzklausīs, palīdzēs, iedvesmos, iemācīs.  

Es būšu S K O L O T Ā J A! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es būšu SKOLOTĀJS! 
 

Profesijas izvēle nudien ir ļoti nozīmīgs un atbildīgs dzīves lēmums, it īpaši cilvēkiem, 

kuros vienmēr knosās dzirkstelīte, kas neļauj sēdēt mierā, neuzzinot un neiepazīstot visu jauno 

un neatklāto. Liekas, ka vēlies rauties uz visām pusēm, jo tevi patiešām saista un interesē viss 

pasaulē notiekošais. 

Daudzi cilvēki pie savas īstās profesijas nonāk tikai ar vairākiem neveiksmīgiem 

mēģinājumiem citās, nesaistošās jomās, kas apliecina to, ka neveiksmes un kļūdas ir tās, kas 

mums iemāca visvairāk. 

Saprast savu aicinājumu ir patiesi grūti, to var atrast, meklējot sevi un paplašinot savu 

redzesloku, paverot sev vēl jaunus un jaunus apvāršņus. Iespējams, ka no sākuma viss uzkritīs 

kā sniegs uz galvas, un īsti nesapratīsi, ar ko lai sāk, taču ar laiku piedomājot un veicot 

secinājumus, izkristalizēsies nākotnes mērķi un vajadzības. 

Mana nākotnes vīzija man pašai ir diezgan skaidra - es būšu skolotājs! Jā, tie ir vareni 

vārdi, taču apņēmības un mērķtiecības pilni. Manuprāt, nav iespējams definēt, kādam ir jābūt 

skolotājam, vienkārši ir jāpiedzimst ar šo „dzirkstelīti” un vēlmi izzināt, tikai tad tā neapslāps 

visa mūža garumā.Es skolotāja profesijas pārstāvi sauktu par IZREDZĒTO. Ne velti šis amats 

ir viens no apspriestākajiem mūsdienās: daudz ir tieši negatīvo viedokļu, tos, pēc manām 

domām, pārsvarā izsaka ļaudis, kuri ir vēlējušies un mēģinājuši kļūt par skolotājiem, taču pie 

pirmajām grūtībām tiem aizrautības uguntiņa ir nodzisusi, tāpēc šie cilvēki ar skepsi un 

negativitāti izsakās par skolotāja profesiju un tās pārstāvjiem. Jā, tas tiešām nav viegli atzīt, ka 

tev nav kaut kas izdevies, bet tas nenozīmē, ka tā notiks ar visiem...Vēl viena „propogandistu” 

grupiņa, manā uztverē, ir „iesūnotie”, kuri nu jau pēc vairāku dzīves gadu, pēc viņu domām – 

izšķiešanas, skolotāja profesijā necenšas kaut ko mainīt vai atrast sevi citā jomā, tāpēc 

aprobežojas ar „dīvāna eksperta viedokli” un negācijām, kas vērstas pedagogu virzienā.Gan 

jau daudzus pārsteidz mana noteiktība un pārliecība par karjeras izvēli skolotāja arodā, taču tas 

ir mans aicinājums un ideāls, kuru redzu katru dienu savā acu priekšā. Šajā profesijā mani 

visvairāk aizrauj tā daudzveidīgā pieeja un neizsmeļamā vēlme kādam iemācīt, likt saprast un 

aizraut, tas viss, kas ir no tevis paša atdots, lai izveidotu tik daudzu skolēnu zināšanu un 

intelekta pamatu, cilvēka būtības un personības izveidi. Manī tiešām valda tik saviļņojošas 

emocijas, apzinoties, ka nākotnē varēšu palīdzēt un apgaismot kādu zinātkāru acu pāri. Tā 

sapratne un viens šķietami pliks un noskrandis „paldies” ir kā saldākā medusmaize manām 

garšas kārpiņām.Visa pamatā ir motivācija. Lai jaunieši izvēlētos pedagoga profesiju, viņiem 

ir jāsaprot, vai tiešām pietiks motivācijas un gribasspēka, jo skolotāja arods ir kā ugunskristības 

– izglītībai un visam mācību procesam paralēli velkas līdzi neapmierinātu cilvēku uzskati un 

viedokļi, kas centīsies pārliecināt tevi, ka neesi pietiekami spējīgs sasniegt savu mērķi. Ja 

pasaulē tiktu iedalīta visu profesiju karaliene, tad šo titulu noteikti iegūtu skolotājs, jo pedagogs 

ir tas cilvēks, kurš kā māte izaudzina citu profesiju pārstāvjus. Tikai skolotājam ir iespēja 

pamudināt, attīstīt un atklāt talantus, tieši tāpēc šī profesija ir tik ļoti nepieciešama gan Latvijā, 

gan pasaulē.Skolotājs ir palīgs, draugs un apbrīnas vērts cilvēks. Viņš ir rotkalis, kurš katru no 

mums nospodrina un pieslīpē, pārvēršot par dārgakmeni. Pedagogs ir kā oāze tuksneša vidū – 

motivē un notic tiem, kuri paši sev vairs netic. Šī profesija ir vērtība, cieņa un prestižs.Pirms 

kārtējās mācību stundas pārdomā, vai maz ikdienā spēj novērtēt visu to, ko tevī iegulda 

skolotājs? Vai nebūs tā, ka tikai šķiroties, un nekad vairs neatgriežoties sažņaugsies kakls un 

būs tik daudz par ko pateikties un daudz par ko atvainoties? Diemžēl pārāk bieži cilvēks attopas 

par vēlu un vairs nespēj pienācīgi pateikties tam, kurš bijis vienmēr klāt un centies palīdzēt. 

Nepieļauj šo kļūdu! Liec pedagogam justies novērtētam, jo viņš patiesi raujas melnās miesās, 

lai iemācītu tev nekļūdīties un būt gudrākam, nekā savulaik bijis viņš pats. Sāc novērtēt tu, un 

to sāks darīt arī visi pārējie... 

 



 

Es būšu SKOLOTĀJS! 

Visu dzīvi esmu domājis, par ko es gribētu kļūt. Piecu gadu vecumā – par policistu, desmit 

gados – par baņķieri, sešpadsmit gados – arhitektu, tagad - zobārstu. Tomēr nekad man nav nākusi 

prātā tāda profesija kā skolotājs... līdz šim brīdim. Bieži par šo profesiju tiek izteikti daudzi negatīvi 

komentāri – maza alga, smagi darba apstākļi, slikti audzēkņi, nekvalitatīvi un neinteresanti šīs 

profesijas pārstāvji... Uzskatu, ka skolotājiem tiek veidota nepareizā reputācija, un to es varu 

pierādīt. 

Skolotāja darbs ideoloģiski ir ļoti svarīgs un interesants. Kopš Senās Grieķijas laikiem 

skolotāji tika uzskatīti par viszinošiem pusdieviem. Skolotājiem bija kulta sekotāji, kuri paši gribēja 

un lūdzās mācīties, izrādīja lielu cieņu un godu pret tiem. Šos “viszinošos” pirmatnējos skolotājus 

mēs citējam, pieminam un ņemam vērā arī mūsdienās (Aristotelis, Sokrāts u.c.). Tad kāpēc 

mūsdienās šis domātāja-skolotāja tēls ir pārvērties par neciešami īgņu, neapmierinātu personu? 

Manās acīs skolotājs vēl joprojām ir spējīgs veidot cienīgas personas tēlu. Pastāv skolotāji, kuru 

skolēni neizrāda cieņu pret viņiem, un ir skolotāji, kurus ciena un godā gan skolēni, gan kolēģi. 

Tieši otrās “šķirnes” skolotāji man liekas vispievilcīgākie un interesantākie. Šiem skolotājiem ir 

raksturīga kārtība, laba humora izjūta, godīga attieksme pret visiem audzēkņiem un interese mācību 

procesā. Skolotāja darbs ir piesātināts ar kultūru, zināšanām, un – pats galvenais – prasa augsta 

līmeņa komunikācijas prasmes un emocionālo inteliģenci. 

Vislabāko skolotāju veido spēja ieinteresēt un motivēt savus skolēnus uz mācīšanos un 

zināšanu apgūšanu. Daudzi skolotāji ar mazāku darba stāžu uzskata - lai vadītu audzēkņiem 

interesantas nodarbības, vajag spēlēt spēles, skatīties filmas, kuras interesē , nevis atbilst tēmai, un 

veidot bezjēdzīgas diskusijas. Es uzskatu, ka skolotājam būtu jāveido stunda no interesantiem 

radošajiem darbiem, atraktīvas mācāmās tēmas pasniegšanas, sakarīgas un pamācošas diskusijas 

un skolēniem noderīgas informācijas pasniegšanas, nevis primāri jāseko standarta mācību 

formulām. 

Mācīšanas tehnika arī ir svarīgs priekšnoteikums manai izvēlei. Galvenais iemesls, kāpēc 

izvēlējos rakstīt šo eseju, ir tas, ka esmu pavadījis simtiem stundu, sēžot skolas solā vai 

universitātes auditorijā un domājot: “Bet šo var pasniegt simts reižu interesantāk un saprotamāk!” 

Tomēr saprotu to, ka skolotājiem pietrūkst motivācijas pasniegt tēmas interesantā un saprotamā 

veidā vienas problēmas dēļ - ieguldītais darbs neatmaksājas! Runa nav tikai par naudu, jo ir iespēja 

strādāt arī par kasieri un pelnīt tikpat, tikai atsēžot darba stundas autopilotā. Skolotāji par to pašu 

naudas summu iegulda daudz vairāk darba stundu, savu laiku un nervus. Atmaksas deficīts ir 

vislielākais iemesls jauno, interesanto un aizrautīgo skolotāju trūkumam Latvijā. Čarlzs M. Švābs, 

otras lielākās tērauda produkcijas kompānijas izveidotājs un tālredzīgs zemju magnāts, ir teicis: 

“Es vēl neesmu redzējis nevienu cilvēku, lai cik godājams viņš būtu, kurš atzinības noskaņā nebūtu 

strādājis labāk un pūlējies vairāk nekā kritikas noskaņā.” Kurš gan gribēs ieguldīt lielāku fizisko 

un mentālo darbu, bet pretī iegūt neadekvātu vērtējumu (finansiālā un attieksmes ziņā). 

Es izvēlētos skolotāja profesiju, jo manās acīs šis darbs ir godājams, interesants, nemirstīgs 

un svarīgs cilvēces attīstībai. Bez skolotājiem mēs nevarētu lidot lidmašīnās, lietot uzturā gāzētus 

saldos dzērienus, lasīt grāmatas zem elektriskās lampas, kopēt zinātniski pētnieciskos darbus dažu 

sekunžu laikā un ātri pagatavot kafiju no rīta. Šī ir viena no svarīgākajām profesijām, jo veido 

pamatu kam lielākam, un ne debesskrāpis, ne ķieģeļu māja nespēs stabili pastāvēt bez pamata, un 

tāpat arī cilvēks – bez skolotāja. 

 
 

 

 



Es būšu SKOLOTĀJS!  

  

 

Skolotāja profesija ir viena no svarīgākajām, atbildīgākajām un vienlaikus 

visskaistākajām profesijām pasaulē. Ir patīkami apzināties, ka šo profesiju pārstāvji veic ļoti 

atbildīgu darbu – veido jauno paaudzi un jaunas personības. Tieši viņu spēkos ir rosināt bērnos 

vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, sevi un līdzcilvēkus, vienlaikus palīdzot jaunajiem cilvēkiem 

atrast mērķi, uz kuru dzīvē  tiekties.  

 Pedagoga profesijā ir ļoti daudz pozitīvā un interesantā. Pirmām kārtām jau tas ir darba 

daudzpusīgums – skolotājs vada mācību stundas, pieņem konsultācijas, dodas ekskursijās, rīko 

interešu izglītības pulciņus, klases pasākumus, sapulces, kā arī citas ārpus skolu aktivitātes.  

Manuprāt, skolotāji vienmēr ir kustībā un  par rutīnu var neuztraukties jo tā šajā  profesijā ir 

sveša lieta. Ik diena, kuru skolotājs pavada skolā ir citādāka – gaidāmie notikumi un dienas 

gaita ir neprognozējama, gluži tāpat kā ikviens skolēns, kas darbu skolā padara tikai 

interesantāku. Skolotāja profesija ir ļoti radoša, līdz ar to šo profesiju pārstāvji var izpausties 

kā radošas un idejām bagātas personības. Būt par pedagogu, manuprāt, ir aizraujoši, jo 

nepārtraukti ir iespēja augt, attīstīties, un pilnveidot savas zināšanas. Toties savās zināšanās var 

dalīties ar citiem, gūstot no tā morālu gandarījumu. Pozitīvākā darba specifika ir tā, ka skolotāji 

ir vienā “laivā” ar bērniem, līdz ar to allaž saglabājot jaunības dzirksti un  nekad nenovecojot.  

 Mūsdienās, kad skolas tiek tehniski modernizētas ir nepieciešamība pēc skolotājiem, 

kuri ir gatavi mācīties līdzi laikam. Vienlaikus ir nepieciešamība pēc iedvesmojošiem un 

aizrautīgiem pedagogiem, jo mūsdienu jaunajai paaudzei vajag atraktivitāti. Tas nozīmē, ka ir 

jāmeklē jauni veidi un metodes kā skolēnus ieinteresēt mācīties. Iedvesmot bērnus izzināt 

jaunus procesus, meklēt atbildes uz jautājumiem, atklāt. Tieši tas, manuprāt, mūsdienu izglītībā 

ir ļoti būtiski – iedvest skolēnos ticību viņu spēkiem, vienlaikus padarot mācīšanos 

aizraujošāku. Uzskatu, ka izglītību iestādēs nepieciešami aizrautīgi un profesionāli pedagogi, 

jo viņu spēkos ir mainīt tradicionālo mācīšanos, padarot to par patīkamu un interesantu procesu, 

kurā ikviens skolēns apmierina savu zinātkāri, tiek uzklausīts, jūtas brīvi un droši, nebaidās 

kļūdīties un eksperimentēt. Toties motivēts un iedvesmojošs skolotājs var palīdzēt bērnam arī  

atvērties, pieņemt izaicinājumus, radīt interesi par konkrēto mācību priekšmetu vai par visu 

mācību procesu kopumā.  

 Jāatdzīst, ka vairums jaunieši neraujas studēt pedagoģiju, lai nākotni saistītu ar 

izglītības jomu. Iemesli tam ir daudz un dažādi, līdz ar to jādomā par to, kā šo situāciju labot. 

Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir izglītības pieejamība. Bieži vien jaunieši pēc 

vidējās izglītības iegūšanas pārtrauc mācību gaitas, jo finansiāli nevar atļauties studijas kādā 

no augstskolām vai arī nesaņem valsts apmaksātu budžeta vietu, lai  specializētos jomā, kas 

patīk un saista. Kā vēl viens no priekšnosacījumiem, lai tomēr piesaistītu jauniešus studēt 

pedagoģiju, manuprāt,  ir pēc iespējas agrāk sniegt praktiskās iemaņas, kurās jaunieši var 

praktizēties kopā ar bērniem un jau laikus saprast, vai šī profesija viņam ir piemērota. Liela 

problēma ir tā, ka daudzi uzskata, ka pēc studiju beigšanas skolotājiem ir grūti atrast darbu. Arī 

mani par to ir šausminājuši, tāpēc uzskatu, ka topošajiem pedagogiem ir nepieciešama drošības 

sajūta, ka pēc studiju beigšanas darba tirgū viņi būs pieprasīti. 

 Skolotājas profesija mani sāka interesēt jau tad, kad pati vēl biju skolniece. Divus gadus 

pēc kārtas Ēnu dienā devos uz skolu vērot skolotājas, lai pārliecinātos, vai tiešām vēlos strādāt 

skolā. Man patika iesaistīties stundās, vērot, kā skolēni mācās un palīdzēt, ja bija nepieciešams. 

Jau tad man šķita, ka skolotājas darbs ir ļoti radošs un vērtīgs, jo labvēlīgi ietekmē citus.  Tas 

arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nolēmu kļūt par skolotāju – vēlme dalīties 

zināšanās un labvēlīgi ietekmēt citus, gūstot no tā emocionālu gandarījumu. Lielu loma tomēr 

spēlēja arī mīlestība pret bērniem, kas ir izpaudusies  jau kopš agras bērnības - pieskatot savus 



mazos radu bērnus. Jau tad ar prieku vēroju kā viņi aug, kā sāk staigāt, kā mācās lasīt, kā uzsāk 

skolas gaitas un pamazām kļūst pieauguši. Tā bija un joprojām ir vienreizēja sajūta – būt klāt, 

redzēt, atbalstīt, uzmundrināt, sadzirdēt un saprast.  

 Skolotāji – personas, kas veido mūsdienu sabiedrību. Pateicoties viņiem ik viens no 

mums ir tieši tāds, kāds viņš ir. Un pavisam noteikti katram no mums atmiņā ir vismaz viens 

skolotājs, kuru atceramies ar dziļu cieņu un pateicību par to, ko viņš mums devis. 

 

 
 

 


