
Jauna pamatskolas jaunāko līdz sesto klašu 
skolnieku angļu un īru valodas mācību programma

Pamatskolas mācību programmā ir paredzētas 
izmaiņas. Vispirms izmaiņas skars pamatskolas 
angļu un īru valodas mācību programmu. 
Jaunāko klašu bērni līdz otrajai klasei jau 
apgūst valodu pēc jaunās programmas. 
Drīzumā arī bērni, kas apmeklē trešo līdz sesto 
klasi, apgūs valodas pēc jaunās programmas.  

Kam paredzēta jaunā valodu programma? 
Jaunā angļu un īru valodas mācību programma 
ir paredzēta visiem bērniem, sākot no 
jaunākajām klasēm līdz sestajai klasei, visās 
skolās – skolās ar mācībām angļu valodā, 
Gaeltacht skolās, Gaelscoileanna un speciālajās 
skolās.

Kāpēc ir izstrādāta jauna mācību programma?  
Mācību programma tiek mainīta, lai 
atspoguļotu jaunākās tendences, ņemot 
vērā valodas apguves metožu attīstību un 
bezmaksas pirmsskolas izglītības ieviešanu 
(Free Preschool Years). Kopš pēdējās izglītības 
programmas (1999. g.) ieviešanas sabiedrība 
un kopienas, kā arī bērnu mācību vide ir ļoti 
mainījusies. Skolotāji vēlas saņemt vairāk 
padomu, kā vislabāk palīdzēt bērniem apgūt 
valodu. Pateicoties pētījumiem, mēs tagad 
zinām vairāk par to, kā bērni iemācās runāt, 

lasīt un rakstīt un kā viņiem var palīdzēt gūt 
panākumus atbilstoši viņu mācību vajadzībām.

Kā jaunā valodu mācību programma atšķiras no 
1999. gadā ieviestās? 
Jaunā mācību programma ir veidota tā, lai 
skolotājiem būtu vieglāk atbalstīt bērnus, kuri 
mācās gan angļu, gan īru valodu. Galvenā 
atšķirība, ko pamanīs vecāki, ir tā, ka bērns skolā 
mācīsies abas valodas. Nākamajos gados: 

• Bērnam būs daudz iespēju sarunāties klasē, 
izteikt savu viedokli un domas. Bērniem 
tiks dota arī iespēja izpētīt un piedāvāt savu 
viedokli, izmantojot citu cilvēku rakstītus 
dzejoļus, stāstus un vēstījumus. Mācību 
programmā akcentēts, cik svarīgi ir bērniem 
attīstīt mutvārdu valodas prasmes, kā arī 
iemācīties lasīt un rakstīt.   

• Bērnam palīdzēs apgūt runātprasmi, 
lasītprasmi un rakstītprasmi bērnam 
piemērotā līmenī un tempā. Jaunā valodu 
programma atbalsta bērnus ar atšķirīgām 
mācīšanās spējām un vajadzībām. 

• Jaunāko klašu bērni stundās apgūs valodu 
rotaļu veidā un rotaļīgā saskarsmē ar draugiem 
un skolotāju. Tas viņiem palīdzēs apgūt valodu 
pirmsskolas periodā, balstoties uz Aistear: 
agrīnās bērnības mācību programmu (Early 
Childhood Curriculum Framework).

• Bērni iemācīsies apdomāt izlasīto un uzdot 
jautājumus, kā arī izvērtēt autoru atšķirīgos 
viedokļus. Tas viņiem palīdzēs izteikt savas 
vēlmes un viedokli. 

• Bērns saskatīs saikni starp angļu un īru 
valodu un sapratīs, ka tas, ko viņš iemācās 
vienā valodā, palīdz, apgūstot arī otru 
valodu. 
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• Papildus angļu un īru valodai bērns var 
saskarties arī ar citām valodām, jo jaunā 
valodu mācību programma uzsver visu 
bērnu mājās lietotās valodu atzīšanas un 
popularizēšanas nozīmi un vērtību. 

• Bērnam būs iespējas radoši izmantot 
tehnoloģijas, atbalstot pozitīvu un atbildīgu 
attieksmi pret tās izmantošanu.

Kopumā jaunā valodu programma sniedz 
skolotājiem atbalstu, lai katrs bērns pilnvērtīgi 
varētu realizēt savu potenciālu angļu un īru 
valodā.

Kā valodas mācību programma palīdzēs 
bērnam iemācīties īru valodu? 

Jaunā valodas programma palīdzēs jūsu 
bērnam iemācīties īru valodu bērnam 
piemērotā tempā un līmenī. Skolās ar angļu 
valodas apmācību bērns tiks mudināts lietot 
īru valodu īru valodas stundās un skolas vidē.

Gaeltacht skolas un Gaelscoileanna var mācīt 
bērniem īru valodu visu skolas laiku līdz otrās 
klases beigām. Pēc šī laika perioda bērns skolā 
apgūs angļu valodu. Pieņemot šo lēmumu, 
skolas sadarbosies ar vecākiem un valdes 
locekļiem.Lai palīdzētu jums un jūsu bērnam 
izmantot īru valodu mājās, norādītajā vietnē ir 
pieejams atbalsts.

Vai mainās arī pārējās pamatskolas mācību 
programmas? 
Jā, pašlaik tiek pārskatīta pamatskolas mācību 
programma (1999. g.), un nākamajos gados tā 
tiks pārstrādāta. Plašāku informāciju skatiet 
vietnē www.ncca.ie/primary.

Kur var atrast plašāku informāciju?  
Valodu mācību programmu var apskatīt vietnē 
www.curriculumonline.ie. Tur atrodams video 
par mācību programmu, kā arī citi materiāli, 
kuros aplūkoti dažādi valodu apguves un 
mācīšanas aspekti.

Kā atbalstīt savu bērnu mājās?  
Kā vecāks vai aizbildnis jūs varat mudināt 
bērnu runāt par lietām, kas viņu interesē, un 
izklaidēties ar lasīšanu un rakstīšanu. Jūs varat 
arī mudināt bērnu lasīt dažādu žanru darbus, 
piemēram, stāstus un dzejoļus, un izteikt par 
tiem savas domas un viedokli. Varat arī viņiem 
dot iespēju piedalīties ar rakstīšanu saistītās 
nodarbēs, piemēram, izveidot iepirkšanās 
sarakstu, nosūtīt e-pastu radiniekam, rakstīt 
stāstu vai pārskatu bibliotēkas projekta ietvaros. 

Papildu informācija vecākiem ir atrodama 
www.ncca.ie/en/ primary/Resources-for-
parents. 

Iepazīstieties ar jauno valodu mācību 
programmu vietnē www.curriculumonline.ie
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