PILDAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGL T BAS IEST DE

Vēsture
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1964. gadā.
Adrese

Pildas pagasta PII, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV5733
Telefons vadītājai: 65728204
e-pasts: pildaspii@inbox.lv
Darba laiks

Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā.
Iestādes darba laiks ir 9 stundas: no 8 līdz 17.00
Ir diennakts grupa.
Iestādi apmeklē bērni vecumā no 1-7 gadiem.
Pirmsskolas izgl t bas iest des mērķis ir sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apgūšanai attīstot katra bērna garīgo, fizisko un sociālo
aktivitāti, ietverot katra bērna individualitātes veidošanu, spēju, talantu pilnveidošanu un veselības
nostiprināšanu. Iestādē mācību process tiek virzīts uz radošu darbību un bērnu pašattīstību.

Svarīgākā loma bērna audzināšanā un attīstībā ir ģimenei. Bet pienāk brīdis, kad bērnam jāsāk apmeklēt
bērnudārzu. Viens no pirmsskolas izglītības iestāžu uzdevumiem ir palīdzēt ģimenei audzināt, attīstīt un mīlēt
bērnu. Daudzi vecāki jautā: ”No kāda vecuma bērnam labāk apmeklēt bērnudārzu?” Protams, uz šo jautājumu
atbildēt nevar, jo ir bērni, kas bez problēmām apmeklē bērnudārzu jau no 2 gadu vecuma, savukārt citi -- tikai
no 4 gadu vecuma. A. Vecgrāve piemetina, ka pats galvenais -- bērniem jābūt psiholoģiski gataviem atrasties
kolektīvā. Viņa iesaka, kā palīdzēt bērniem justies drošāk gan ģimenē, gan bērnudārzā: “Bērns uz turieni var
doties, nezinādams burtus, ciparus utt., taču viņam jābūt psiholoģiski gatavam to visu iemācīties. Tāpēc viņam
vairāk noderēs, pirmkārt, spēja uzticēties pieaugušajam, otrkārt, spēja cienīt sevi, apzināties savu vērtību, un no
tās savukārt radīsies spēja justies drošam un aizsargātam (..). Jo vairāk sagatavosim bērnu dārziņam
psiholoģiski, jo vieglāk viņam tur būs. Bērna uzticība pieaugušajam, spēja lūgt palīdzību ir vajadzīga ne tikai,
lai iedzīvotos dārziņā, bet arī, lai tajā kaut ko iemācītos”.
Lai bērniem palīdzētu justies drošāk pirmsskolas izglītības iestādē, skolotājiem un personālam nemitīgi
jāatceras:
Bērnus vajag vairāk apmīļot, sākumā uzmanīgi, lai viņus vēl vairāk nenobaidītu. Tieši tiem tā
sauktajiem intravertā tipa bērniem, kuri it kā izvairās no glāstiem, tie īstenībā vajadzīgi vairāk nekā
citiem;
Lai iedrošinātu, pēc iespējas vairāk dāvājiet viņiem smaidu, meklējiet acu kontaktu;
Pasakiet bērniem arī ar vārdiem, ka jūtaties par viņiem lepni;
Slavējiet bērnu par konkrētiem darbiem, kaut vai pasakot, ka, lūk, Jānītis šodien grupiņā labi noslaucījis
galdus;
Ja redzat, ka bērna uzvedība pozitīvi ietekmē citus, pasakiet to viņam – lūk, Jānītis pirms zīmēšanas
nodarbībām arī pārējiem uzlika uz soliem krāsas, un mēs varam laikā sākt nodarbības;
Dalieties jūtās ar citiem;
Klausieties to, ko bērns jums saka, bez aizspriedumiem arī tad, ja jums liekas, ka bērnam nav taisnība;
Kautrīgiem bērniem neuzdodiet daudz jautājumu. Kad pietiks spēka un drosmes, viņi sāks runāt paši. Ar
varu neko nevar panākt;
Dariet kaut ko īpašu par godu katram bērnam, ar to jūs uzsvērsiet viņa vienreizējību.
Daudzi no mums domā, ka, ja man ir bērns, tad tas ir tikai mans bērns, un nevienam nav tiesību iejaukties
viņa audzināšanā. Kādreiz viena māte teica: “Bērni – tā ir privāta lieta. Tā es domāju toreiz, kad man pašai
bērnu vēl nebija. Taču šī privātā lieta nebūt nav tik privāta. Tā ir tikpat publiska kā tas, ko dēvējam par darba
lietām. Un pastāv arī savu priekšstatu rāmji”.
Un nedrīkst aizmirst, ka bērna dvēsele ir ļoti trausla un viena mūsu kļūda var pārvērsties par
lielu traģēdiju.
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