
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! 

  

 


