
Pie katra apgalvojuma atzīmējiet lodziņu, 
kas vislabāk atbilst Jūsu viedoklim. 

Valodas un kultūras pamats 

1. Mana bērna skolā zina, kādās valodās viņš / viņa runā ārpus skolas 
un mājās. 

2. Mana bērna skola interesējas, kādas valodas mans bērns prot, kā viņš 
/ viņa tās ir iemācījies(-usies) un cik labi viņš / viņa tās prot (lasīšana, 
rakstīšana, runāšana un klausīšanās).  

3. Skola palīdz manam bērnam interesēties par valodām, kurās viņš / 
viņa runā un lepoties ar tām. 

4. Skolotāji mana bērna skolā aktīvi mudina skolēnus izmantot valodas, 
kuras bērni prot, lai atvieglotu viņu mācību procesu. 

5. Mana bērna skolā skolēni ārpus mācību stundām var brīvi izmantot 
visas valodas, ko viņi prot (piemēram, starpbrīžos un gaitenī). 

6. Skolā tiek cienīti mūsu ģimenes kultūras un reliģiskie uzskati. 

7. Rasistiski starpgadījumi / apsaukāšanās skolā netiek pieļauta. 

8. Mana bērna skolā tās valodas, kurās runā skolotāji, personāls un 
skolēni, ir redzamas un attēlotas (piemēram, plakāti, fotogrāfijas, 
diagrammas utt.). 

9. Lai atbalstītu bērna mācību procesu, skolotāji ņem vērā mana bērna 
agrāk iegūtās zināšanas attiecīgajā priekšmetā (piemēram, citās 
valstīs matemātika varbūt tiek mācīta citādi) un pieredzi (ģeogrāfija — 
ja skolēni ir dzīvojuši valstī, kurā ir vulkāni, vēsture — ja skolēni ir no 
valstīm, kurās pieredzējuši cīņu par neatkarību).  
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Atbalsts mācībās 

10. Mana bērna skolotāji palīdz viņam / viņai jautājumos, kas ir saistīti ar 
valodu, kas nepieciešama, lai izpildītu mājas darbu, lai viņam nebūtu 
jāmokās. 

11. Mana bērna skolā seko līdzi mana bērna angļu valodas attīstībai un 
informē mani par rezultātiem. 

12. Visi skolotāji nodrošina atgriezenisko saiti par mana bērna angļu 
valodas rakstības prasmēm (gramatika, vārdu krājums), lai palīdzētu 
uzlabot zināšanas attiecīgajā priekšmetā. 

13. Mana bērna skolā izmantotajās mācību grāmatās un citos materiālos 
ir attēloti jaunieši ar dažādu izcelsmi. 

14. Mana bērna skolas bibliotēkā ir grāmatas dažādās valodās, kurās runā 
skolēni. 

15. Ja manam bērnam ir nepieciešama papildu palīdzība, skola mani 
informē. Man ir sajūta, ka varu sazināties ar skolu, ja šķiet, ka manam 
bērnam ir nepieciešama papildu palīdzība. 

16. Skolas liecības sniedz man pietiekamu izpratni par to, kā manam 
bērnam veicas mācībās.  

17. Mana bērna skolā ir laba mācīšanas kvalitāte. 

18. Es parakstu sava bērna dienasgrāmatu, kā paredzēts skolas politikā, 
un izmantoju to saziņai ar skolotājiem. 
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Norādes un labsajūta 

19. Angļu valodas prasmju trūkums nozīmē, ka šobrīd mans bērns nespēj 
parādīt visu, ko zina un ir iemācījies, pildot mājasdarbus vai klases 
darbus. Tas viņu ļoti sadusmo. 

20. Mans bērns satraucas, kad nespēj pietiekami labi sazināties ar 
klasesbiedriem angļu valodā. Tas ietekmē viņa / viņas draudzību un 
sociālās grupas. 

21. Skola liek lielas cerības, kas viņš / viņa šajā skolā sasniegs savu 
potenciālu neatkarīgi no pašreizējā angļu valodas līmeņa. 

22. Mana bērna skolā saprot, ka angļu valodas apguve prasa laiku un ka 
manam bērnam nav īpašu vajadzību tikai tāpēc, ka viņš / viņa šajā 
valodā nerunā pietiekami labi. 

23. Mans bērns sasniegs savu potenciālu skolā, kuru apmeklē. 

24. Es ticu, ka tad, kad mans bērns nonāks vecākajās klasēs, viņam / 
viņai tiks nodrošinātas kvalitatīvas karjeras konsultācijas, lai 
izstrādātu karjeras ceļu pēc skolas beigšanas  

25. Mans bērns skolā jūtas priecīgi un droši. 

26. Skola palīdz manam bērnam un man pieņemt svarīgus lēmumus 
(mācību priekšmetu izvēle, augstāks / parasts zināšanu apguves 
līmenis, pārejas gads, praktisko mācību apliecība (Leaving Certificate 
Applied, LCA)). 
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Nyelvi és kulturális háttér 

27. Skola zina, cik labi es runāju angliski, un atbalsta mani saziņā, lai 
nodrošinātu, ka esmu informēts(-a) par notiekošo. 

28. Ja nepieciešams, sazinoties par svarīgiem jautājumiem, mana bērna 
skola nodrošina tulkotāju / tulku palīdzību.  

29. Vecāku padomē un valdē ir pārstāvēti vecāki ar atšķirīgu izcelsmi. 

30.  Skolēnu padomes pārstāvji atspoguļo skolēnu dažādo auditoriju. 

31. Vecāku sapulču apmeklēšana man ir satraukumu pilna manu angļu 
valodas zināšanu dēļ. 

32. Vecāku sapulču apmeklēšana man ir satraukumu pilna, jo es 
nesaprotu Īrijas izglītības sistēmu. 

33. Mana bērna skola nodrošina svarīgākos dokumentus valodā, kuru es 
saprotu.  

34. Parakstīšanai uz mājām atsūtītās vēstules ir rakstītas vienkāršā angļu 
valodā. 
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