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Pašās jūnija beigās, sestdienā, Ikšķiles privātais bērnudārzs „Ķiparu nams” svinēja ne tikai šī
gada izlaidumu, bet arī savu pirmo zīmīgo – piecu gadu – jubileju. Svinību vērts ir arī pavisam
nesen iegūtais apstiprinājums projektam, kas ļauj bērnudārzam iegādāties jaunu tehnoloģisko
aprīkojumu – interaktīvo tāfeli (kas jau karājas pie sienas vienā no kabinetiem), portatīvos
datorus un planšetdatorus.

„Atvērām dārziņu 2009. gadā, kad krīze bija pašā plaukumā. Materiālo līdzekļu bija tik, cik
bija, kredītu ņemt negribējās. Viss notika ļoti pakāpeniski. Sākām ar trīs galdiem, divpadsmit
krēsliņiem un divpadsmit gultiņām. Nu jau esam izauguši līdz piecdesmit gultiņām,” stāsta
bērnudārza direktore Sanda Reikmane. Viss sākās ar vēlmi redzēt citādāku, alternatīvu
izglītību bērnudārza vecuma bērniem. Lai īstenotu savas ieceres, dibināts privātais bērnudārzs
„Ķiparu nams”, kurā bērnus skolotu pēc Montesori metodes.

Būtiskākā atšķirība no klasiskās izglītības metodes ir tāda, ka nevis pedagogs norāda, ko
dotajā brīdī darīt, bet bērni, skatoties pieejamo materiālu grupiņā, patstāvīgi izvēlas, kam
pievērsties. Visi plauktiņi kabinetos ir vaļēji un sasniedzami, jebkurā brīdī iespējams izņemt
kādu no materiāliem.

Pedagoģiskie materiāli, lai bērni varētu mācīties pēc Montesori metodes, iegādāti ar
finansējumu, kas iegūts, iesniedzot projektu biedrībā „Zied zeme”. Tagad plaukti ir pilni ar
metodiskajiem materiāliem un galda spēlēm, kas palīdz iegūt gan pavisam praktiskas
prasmes, gan stabilus pamatus valodā, matemātikā, dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs.
Tāpat, iesniedzot vēl vienu projektu, iegādāts arī aprīkojums sporta nodarbībām – zviedru
siena, DIP&DAP riteņi, taktilie diski, riņķi, stieņi un citi atribūti.

Tā kā šī ir tikai pirmā izlaiduma grupiņa, salīdzināt, kā „Ķiparu nama” bērni atšķirsies no tiem,
kas mācījušies standarta bērnudārzā, vēl pāragri. Tomēr ir skaidrs, ka bērni klasēs noteikti
sēdēs pirmajās rindās un tincinās skolotājus. „Viņi nebūs tie, kas sēž aizmugurējos solos un
baidās jautāt.”

Metode arī prasa, lai vecāki ar bērniem daudz strādātu mājās. Zelta likums – ļaut bērnam
darīt pašam, ļaut iesaistīties savās darbībās, piemēram, mājas kārtošanā, grīdas slaucīšanā.
Bet palīdzēt un uzraudzīt. „Mana galvenā sāpe ir tāda, ka to laiku, kuru vecākiem vajadzētu
pavadīt ar bērnu, bieži aizvieto ar televizoru un datoru,” stāsta Sanda. Ar šādiem bērniem
grūtāk strādāt arī bērnudārzā. Ļoti reti ir tā, ka bērnam, ar kuru nedarbojas mājās, atnākot uz
bērnudārzu, būs iedvesma darboties tur. Vecākiem ir jārāda piemērs – kaut kas jādara, par
kaut ko jāinteresējas.

Rezultātus, ļaujot bērnam darboties patstāvīgi, apstiprina arī divarpus gadu vecā dēla
mamma Everita Maira. Tika nolemts bērnu mācīt „Ķiparu namā”, neskatoties uz to, ka trīs citi
bērnudārzi ir tuvāk mājām. Viņa stāsta, ka viņas dēls ir zinātkārs un dara tādas lietas, kādas
viņa šajā vecumā pat neiedomātos darīt – mammai palīdz gatavot zupu, pats griež kartupeļus
un burkānus uz galda ar dēlīti un īsto nazi. „Galvenais ir ļaut bērnam darīt to, ko viņš grib,
kamēr viņš to grib. Protams, ievērojot drošības noteikumus.”

Direktores Sandas galvenais uzstādījums, veidojot bērnudārzu, bijis īstenot tieši Montesori
pedagoģijas metodes, un, lai to panāktu, nepieciešami ne tikai lieli finansiālie līdzekļi visa
nepieciešamā iegādei, bet arī labs izglītojošais personāls. Sākotnēji piemērota personāla
meklējumi sagādājuši vislielākās grūtības, lielu piepūli prasījusi pārliecināšana, ka izvēlētā
pedagoģijas metode ir vispiemērotākā. Kā jau darba devējs, Sanda Reikmane pievērsusi
vislielāko uzmanību iepriekšējai pieredzei, taču tā arī izrādījusies galvenā kļūda. Tie, kuri
strādājuši ar klasisko apmācības metodi standarta bērnudārzos, īsti to mainīt nevēlas.
„Sapratu, ka audzinātāji lielā mērā jāveido man pašai. Atlasīju cilvēkus, kuriem ir pedagoga
palīga izglītība un dotības, strādājot ar bērniem, un teicu: „Klau, jāiet mācīties.”” Vieglāk radīt
no jauna, nekā pārveidot. Līdz ar to šobrīd „Ķiparu nama” komandā strādā tikai tie, kuriem
strādājot mirdz acis un patīk darboties Montesori metodes ietvaros.
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Kas attiecas uz pārbaudījumiem nākamajos piecos gados – pats nozīmīgākais ir radīt
mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju vidi. Pirmie soļi jau sperti – projekts „Zied zeme”
iesniegts, apstiprināts, pirmais pirkums jau izdarīts – iegādāta interaktīvā tāfele. Vēl katram
skolotājam būs portatīvais dators un bērniem – trīs planšetdatori. Protams, ir daudzi, kas
teiktu, ka tik maziem bērniem nekādus planšetdatorus nevajag, taču Sanda šādam
skatījumam nevar piekrist. Viens lielisks piemērs šādu tehnoloģiju izmantošanai noskatīts
kādā konferencē – rādīts video ar Madagaskaras šņācējprusaku, kā to var palēnināt, kā
pietuvināt kādu detaļu attēlā, lai noskaidrotu, cik tam kāju, kā tās kustas, papētītu, kā
prusaks izskatās, salīdzinātu tā garumu ar citiem kukaiņiem. Jaunās tehnoloģijas palīdzēs
bērnus motivēt un ieinteresēt par dažādiem jautājumiem.

Runājot par dabas saudzēšanu, „Ķiparu namā” arī bērnus māca rūpēties par dabu, ekoloģiju.
2009. gadā iestāde pievienojās starptautiskajai Ekoskolu saimei. Bērniem stāsta par mežu,
ūdeni un pat klimata izmaiņām, piesārņojumu, enerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, resursu
taupīšanu; viņi arī mācās par atkritumu pārstrādi, gatavojot papīru, un vairākus gadus
piedalās talkās – kopj bērnudārza apkārtni un tuvējo mežu. Protams, mazajiem stāstīt par
lietām, kuras grūti saprast pat pieaugušajiem, nav vienkārši, taču ir tā vērts.

Bērnudārzs „Ķiparu nams” ir saņēmis atbalstu trīs LEADER projektiem – Montesori
pedagoģijas materiālu iegādei, kustību attīstības un sporta nodarbību inventāra iegādei,
informācijas tehnoloģiju iegādei. Projekti īstenoti „PPP biedrība „Zied zeme”” attīstības
stratēģijas 2009–2013 un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” LEADER projektu konkursa ietvaros.

***

Bērnudārzā: 49 bērni, 4 grupiņas, 10 – 13 bērni grupiņā. Viena grupiņa paredzēta bērniem no
pusotra līdz trīs gadu vecumam, pārējās grupiņās dažādu vecumu bērni līdz pat skolas
vecumam mācās kopā.

Sanda Reikmane agrāk strādājusi par vizuālās mākslas skolotāju Kalnciema vidusskolā, tajā
laikā paralēli sākusi strādāt arī Jelgavas SOS jauniešu mājā.

Maksa par pakalpojumu: 0.07 EUR

Šī raksta lasītāji lasa arī

Projekts „Ķeguma sieviešu, vīriešu telpu un pludmales volejbola attīstība Ķeguma
novadā”

Par news.lv
Kas ir news.lv
BUJ
Kontakti
News.lv dienas apskatu
arhīvs
Pieteikties News.lv dienas
apskatam

Norēķini
News.lv līgums
Internetbanku norēķini

Noteikumi
Izmantošanas noteikumi

Statistikas
Lasītākie raksti
Publicēto rakstu skaits pa
mēnešiem
Laikrakstā publicēto
rakstu skaits

Reklāma
Kontakti

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2015. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Autortiesību likumu un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam
aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzei ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. Lursoft
nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

0PatīkPatīk

NEWS.lv Bibliotēka Rīgas Apriņķa Avīze 2014/07/11 Pieci gadi „Ķiparu namā”

News.lv: Pieci gadi „Ķiparu namā” 11.07.2014 Rīgas Apriņķa Avīze http://news.lv/Rigas_Aprinka_Avize/2014/07/11/pieci-gadi-kiparu-nama

2 of 2


