
Skolotājs – skolas vērtība un gods. Paldies Jums! 

 

Vidusskolēni par skolotājiem… 

Bez skolotājiem pieaugšana un attīstīšanās nebūtu iespējama un skolotāju darbs ir jānovērtē 

vairāk. 

Skolēnu paaudzes mainās un līdz ar to ir nepieciešama radošāka un interesantāka pieeja, lai 

noturētu skolēnu uzmanību.  Es uzskatu, ka jebkurš no skolotājiem ir jāciena. 

Skolotāji ir cilvēki, kas atdod daļu no sevis, lai mēs iegūtu ko jaunu. Skolotāji ar pozitīvu 

attieksmi un sapratni spēj iedvesmot un iedrošināt skolēnus. Skolotāji ir kā piemērs mums, 

skolēniem. Paldies jums par to! 

Skolotāji ir mūsu otrās dvēseles, ja nebūtu skolotāju, nezinu kur mēs tagad būtu. Skolotāji 

ir atļāvuši un palīdzējuši mums atvērt mūsu sirdis šai skaistajai pasaulei. Tādēļ domāju, ka 

daļiņa no manis, no manas dvēseles pieder skolotājiem. 

Nav ideālā skolotāja, katram ir savi plusi un mīnusi, bet mēs tos pieņemam un saprotam. 

Bez skolotājiem mūsu dzīves nebūtu tuvu līdzīgas tām, kādas ir tagad. 

Man šķiet ļoti jauki, ka ar skolotājiem var vienkārši tāpat parunāt. 

Skolotāji, nevajag padoties, mēs novērtējam jūsu pūles! Paldies jums, skolotāji! Jūs esat 

mani “slīpējuši”, palīdzējuši, mācījuši… Skola man nav īsti mīļa, bet tieši interesantie un 

pozitīvie skolotāji dod man iedvesmu un jēgu mācīties. 

Es vēlos novēlēt skolotājiem – nebeigt gribēt mācīt un apzināties savu vērtību. 

Skolotāji ir tādi, kas gandrīz nepieļauj kļūdas, un tas, ka šie cilvēki ir izvēlējušies tieši šo 

profesiju jau ir apsveicami. Paldies visiem skolotājiem, par saņemtajām zināšanām. 

Skolotājs ir noslēpumu glabātājs, komiķis, plecs uz kā paraudāt, padomu sniedzējs, draugs, 

sarunu biedrs. Skolotājs nemāca tikai savu mācību priekšmetu, bet māca dzīvi. 

Skolotājs priekš manis ir cilvēks, kurš vēlas man kaut ko iemācīt…, mēs visi esam cilvēki. 

Manuprāt skolotājs ir tas cilvēks, kurš vienmēr var palīdzēt un atbalstīt grūtā situācijā, 

cilvēks, kuram es nebaidos uzdot jautājumu. Es nebaidos nebaidos kļūdīties, viņš netiesās par 

manām kļūdām, bet izskaidros tās. 

Man liekas, ka mūsdienās skolotājiem nedod pietiekami daudz respekta. Tā ir viena no 

vissvarīgākajām profesijām, bet es domāju, ka tā ir arī nepietiekami atbalstīta profesija.  

Bez jums nebūtu mūs! Atcerieties! Jūs esat tie, kas veido mūsu valsts un pasaules nākotni. 

Jūs esat atslēga uz mūsu zināšanām. 

Lai arī nebiju tas labiņais, vienalga pateicos par iegūtajām zināšanām, kuras skolotāji ir 

mums devuši. 

Viena no manām skolotājām man ir daudz palīdzējusi. Viņa palīdz arī ar problēmām, kas 

nav saistītas ar skolu, ar viņu var vienkārši parunāt. Kad viņa pasniedz savu priekšmetu, var 

redzēt, ka viņai tiešām patīk to darīt un interesē, un dēļ tā ir patīkami mācīties.  

Es zinu, ka pedagogiem šobrīd ir grūti, bet patiešām vēlos teikt lielu un sirsnīgu paldies 

jums, ka esat man palīdzējuši tikt tik tālu. Ceru, ka turpināsiet iedvesmot arī citus! 

Mēs ne vienmēr ievērojam noteikumus, jo esam pusaudži un pēc dabas esam dumpinieciski, 

bet lūdzu esat pacietīgi, jo mēs tiešām novērtējam jūsu pūles, jūsu negulētās naktis, nepabeigtos 

mājas darbus… Būsim jauki viens pret otru un respektēsim. 

Skolotāji ne tikai mūs izglīto, bet palīdz arī saprast, ka dzīvē ne vienmēr viss būs viegli. 

Kad jums ir bēdīgi, arī mums ir bēdīgi… Mēs vēlētos ar jums sarunāties kā draugiem. Jūs mūs 

iedvesmojat kļūt labākiem! Jūsu smaidi ir tā vērti, lai mācītos piecas dienas nedēļā. Ja viena 

diena ir neizdevusies, nenozīmē, ka nākamā nebūs labāka! 

Skolotājs skolēna dzīvē ir persona, kas māca, taču, lai skolēnam būtu vēlme un prieks nākt 

uz stundām ir nepieciešami pozitīvi, radoši skolotāji, kuriem patīk savs darbs. Skola ir jauniešu 

otrās mājas un skolotāji, kā otrie vecāki un mēs vēlamies, lai mūsu attiecības ar viņiem būtu 

pozitīvas. Man un daudziem citiem skolēniem ir svarīgi kā skolotājs māca, kā organizē mācību 

stundas tā, lai tās būtu interesantas un pozitīvas. Mums Ādažu vidusskolā ir daudz jauku 

skolotāju un ceru, ka būs vēl! 


