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• Jo jaunāks bērns, jo teorētiski bērnam ir vieglāk iekļauties
jaunā vidē, bet ne vienmēr tā sanāk.

• Valsts valodas prasmju līmenis var radīt šķēršļus bērna
integrācijai, īpaši vidusskolas vecumā.

• Ne visiem pedagogiem ir bijusi saskarsme ar jaunpienākušām
ģimenēm, kas dzīvojušas ārpus Latvijas, un viņiem nav
zināšanu bāzes par to, kā palīdzēt bērniem iejusties skolas vidē.

• Direktora darbs ar remigrējušām ģimenēm ir novērst
problēmsituācijas.

• Tā kā remigrantu ģimenēm saskarsme ar Latvijas skolām,
iespējams, nav bijusi kopš vecāku pašu skolas laikiem, ne
visiem ir skaidra Latvijas izglītības sistēma.

• Vecāku iesaiste bērnu skolas dzīvē ārpus Latvijas un Latvijā
ir atšķirīga.

• Bērnu labsajūta jaunā vidē ir atkarīga arı̄ no katra indivīda
rakstura (piem., kautrība, baiļu sajūta, introvertība, dzīves
maiņu akceptēšana), ko nav tik vienkārši mainīt.
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Ievads

Migrācijas pētniecībā līdz šim maz apskatīta tēma ir
remigrācija attiecībā uz bērniem un viņu iekļaušanos
dzīvē izcelsmes valstī. Ja bērnu vecākiem (vai vienam
no vecākiem) remigrācija ir atgriešanās dzimtenē, tad
tā ne vienmēr ir pašiem bērniem, jo, pēc aptaujas
datiem, vairāk par ⅔ Latvijas valstspiederīgo bērnu,
kas dzīvo ārzemēs, ir dzimuši ārpus Latvijas. Kopumā
bērnu loma remigrācijā nav guvusi pienācīgu ievērību,
kaut ir daži pētījumi par bērnu remigrāciju attiecībā uz
skolas kontekstu (Vathi & Duci 2016; Vathi, Duci &
Dhembo 2016; Vathi & King 2021; Kolaitis et al. 2003;
Jensen & Jacobo-Suárez 2019). Šajos pētījumos
atklājies, ka bērni var justies atsvešināti, gan dzīvojot
mītnes zemē, gan izcelsmes valstī pēc atgriešanās
piedzīvojot «dubultatsvešinātību» (double othering)
(Vathi & King 2021).

Iemesli var būt valodas trūkums vai akcents, kā arī
šo bērnu kulturālās atšķirības. Meksikāņu-amerikāņu
bērni, kuri ir atgriezušies Meksikā (gan brīvprātīgi,
gan piespiedu kārtā), piedzīvo nopietnas problēmas
skolā, un tā rezultātā viņi akadēmiski atpaliek no
vienaudžiem unmēdz priekšlaicīgi pārtraukt mācības.
Skolotāji neizprot viņu vajadzības spāņu valodas
apguvē, kā arī spēju pielāgoties citām kultūras
normām un pedagoģiskajam procesam (Jensen &
Jacobo-Suárez 2019). Līdzīgi secinājumi attiecībā uz
adaptāciju skolas vidē (sakarā ar poļu un lietuviešu
valodas prasmēm) ir par Polijas un Lietuvas bērnu
situāciju (Szydłowska et al. 2019; Grzymała-
Moszczyńska et al. 2015; Puplauskaite 2021), kur
atklājies, ka izcelsmes valsts valodas zināšanas
bērniem sagādā akulturācijas problēmas — viņi
piedzīvo ganmobingu, gan pedagogu apātiju pret sevi
un sarežģītumācību saturu.

Aijas Lulles (2017) pētījumā par Latvijas situāciju
atklājās, ka bērniem gadījies kaunēties par savu
akcentu latviešu valodā, kā arī piedzīvot kaunu par to,
ka bijis jānonāk zemākā klasē valodas prasmju dēļ, kā
rezultātā bērni mēdz psihosociāli noslēgties no citiem.
Savukārt Liesma Ose (2015) secinājusi, ka Latvijas
pedagogu viedoklis par remigrējušiem bērniem variē
ļoti plašā diapazonā — no iekļaujoša «savējo»
skatpunkta līdz domai, ka diasporā dzīvojošie tautieši
ir izlaisti un vāji sagatavoti mācībām Latvijas skolās.

Remigrējušie bērni — aptaujās un
intervijās

Pētījuma, kas veikts 2018.–2021. gadā Latvijas
Universitātes pētnieku īstenotā projekta
«Labklājība un integrācija likvīdās migrācijas

kontekstā» ietvaros, dati par bērnu remigrācijas
jautājumiem ir gan kvantitatīvi (balstīti uz aptauju,
kurā piedalījās vairāk nekā 1500 respondentu —
remigrantu, no kuriem 25% atgriezās ar bērniem),
gan kvalitatīvi (balstoties uz intervijām ar 40
personām no 15 remigrējušām ģimenēm). Kā rāda
aptaujas rezultāti, kaut gan mazliet vairāk nekā ⅔
remigrējušo respondentu atzina, ka bērniem ir bijis
samērā viegli līdz ļoti viegli iekļauties skolas vidē,
tomēr tika uzsvērti bērnu sekmīgu iekļaušanos
Latvijas skolās vai bērnudārzos kavējoši faktori —
starp tiem bērna latviešu valodas zināšanas,
atšķirīgā mācību pieeja Latvijā, skolotāju attieksme
pret skolēniem un atšķirīgais līmenis mācību
priekšmetos.

Intervijās iegūtie dati sniedza daudzšķautņaināku
ainu par ģimeņu pieredzi, bērniem atgriežoties
Latvijas skolās. Remigrējušās ģimenēs gan vecāki
piedzīvoja kultūršoku, jo skolas kultūra, mācību
formāts un vide tika salīdzināti ar pieredzi mītnes
zemes skolās (kaut viens vai abi vecāki savā laikā bija
paši skolu apmeklējuši Latvijā), gan arī bērnu
psihosociālo labsajūtu ietekmēja dažādi faktori.

Secinājumi un rekomendācijas

Ir vairāki faktori, kas ietekmē bērnu psihosociālo
labsajūtu, pārceļoties uz dzīvi Latvijā.

1. Zināma loma var būt vecumam — jo jaunāks
bērns, jo teorētiski viņam ir vieglāk

iekļauties jaunā vidē, bet ne vienmēr tā sanāk.
Adaptācijas periodu ietekmē attieksme no apkārtējo
puses — gan no pedagogiem, gan no cita skolas
personāla, gan no klasesbiedriem. Informācija un
pārrunas par to, kā varētu justies jaunpienācējs,
kurš nepazīst skolas vidi, mācību procesu un
tradīcijas, rosina padomāt par starpkultūru
komunikāciju.

Rekomendācija: skolās pastiprināti ieviest
starpkultūru izglītības programmas, lai visi
skolotāji un bērni ir tā sagatavoti, ka jebkurā laikā
varētu klasei pievienoties bērns, kuram nav bijusi
dzīves pieredze Latvijas kultūrtelpā.

Rekomendācija: pievērst īpašu uzmanību
remigrantu bērniem, kuri ir riska grupā tikt
apsaukāti vai citādi apcelti. Tiklīdz tiek manīts, ka
notiek mobings, situācija jārisina kopā ar bērna
vecākiem, kā arī ar mobinga izraisītāju un viņa
vecākiem. Būtiski arī pārrunāt mobingu un tā
izskaušanu audzināšanas stundās jau jaunākajās
klasēs, lai jau no mazotnes būtu sapratne par to, ka
pret mobingu ir nopietna attieksme no skolas puses.
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2. Latviešu (un arī zināmā mērā arī krievu)
valodas spējas var radīt šķēršļus bērna

integrācijai, īpaši vidusskolas vecumā, it sevišķi, ja
valodas prasmes ir zemā līmenī.

Rekomendācija: no bērniem nesagaidīt, ka viņiem
būtu iespējams īsā laikā tikt līdzi mācību
programmai, ko māca vietējiem bērniem. Sākotnēji
mācīt jaunpienākušajam bērnam valodu viņa
attiecīgajā līmenī — to paveikt, izņemot bērnu
latviešu valodas stundā no klases un mācot
individuāli (ne pēc programmas, ko mācās citi
klasesbiedri, bet vispirms ieliekot valodas pamatus).
Šo vēlams mācīt latviešu valodas kā svešvalodas
skolotājiem. Pārējo laiku jaunpienācējiem būtu
vēlams palikt savā klasē kopā ar vienaudžiem, lai
viņiem ir iespēja dzirdēt «dzīvo valodu» un apgūt
terminus dažādos mācību priekšmetos.

Rekomendācija: iedibināt sistēmu, ka katram
jaunpienākušam skolēnam, kurš iepriekš dzīvojis
ārpus Latvijas un ir ar vājām valodas prasmēm, būtu
asistents, kurš nepieciešamības gadījumā palīdz
tulkot skolēnam to, kas nav saprotams. Ja šāda
iespēja nepastāv, tad atrast skolēnu (vai bērnu
iekļaut klasē, kur tāds ir), kurš prot jaunpienākušā
valodu un ir gatavs palīdzēt, tulkojot vai skaidrojot
neskaidros vārdus un teicienus. Ja nav šādu iespēju,
tad atļaut skolēnam lietot elektroniskus tulkošanas
rīkus klasē, lai viņam būtu vienmēr pie rokas vismaz
elektronisks palīgs.

3. Ne visiem pedagogiem ir bijusi saskarsme ar
jaunpienākušām ģimenēm, kas dzīvojušas

ārpus Latvijas robežām, un bieži pedagogiem nav
zināšanu bāzes par to, kas jādara, lai palīdzētu šiem
bērniem iejusties skolas vidē.

Rekomendācija: pedagogiem pēc iespējas iziet
Latviešu valodas aģentūras rīkotos profesionālās
pilnveides kursus, kas paredzēti skolotājiem, kuri
strādā ar remigrējušiem bērniem, kā arī iepazīties ar
Latviešu valodas aģentūras izdoto elektronisko
publikāciju «Ceļvedis pedagogiem darbam ar
reemigrantu bērniem».

Rekomendācija: pedagogiem pēc iespējas sekot
līdzi individuālai situācijai, lai spētu jaunpienācējam
neuzkrītoši pajautāt, vai bērns ir visu sapratis.
Papildu laika došana uzdevumu pildīšanai, atgādnes
un citi palīglīdzekļi var bērnam atvieglot dzīvi un
mazināt stresu.

4. Direktora darbs ar remigrējušām ģimenēm ir
novērst problēmsituācijas.

Rekomendācija: direktoriem pēc iespējas turpināt
piesaistīt remigrējušo ģimeņu atbalstam projekta

PuMPuRS finansiālos resursus, kā arī atbalstīt savus
skolotājus gan profesionālās pilnveides kursos, gan
ļaujot viņiem remigrējušiem bērniem sākumā nelikt
atzīmes (vai vērtēt sekmes pēc citiem kritērijiem), lai
bērni var iejusties skolas dzīvē bez stresa par
atzīmēm (kas sākotnēji, iespējams, būs ļoti zemas).

5. Tā kā ģimenēm, kuras atgriežas no ārvalstīm,
saskarsme ar Latvijas skolām, iespējams, nav

bijusi, kopš vecāki paši ir gājuši skolā (varbūt vēl
pirms Latvijas neatkarības atgūšanas), ne visiem ir
skaidra Latvijas izglītības sistēma. Vecāki, dzīvojot
mītnes zemē, ir pieraduši pie citām tradīcijām,
normām un skolas kultūras.

Rekomendācija: katrai skolai izstrādāt īsu ceļvedi/
rokasgrāmatu, kurā jaunpienākušām ģimenēm
vienkāršā valodā ir izskaidrotas skolas tradīcijas,
kārtības noteikumi, kā arī atbildēts uz iepriekš bieži
uzdotiem jautājumiem par mācībām Latvijas skolās.
Vecākiem arī ieteikt izlasīt Latviešu valodas
aģentūras izdoto elektronisko publikāciju «Ceļvedis
vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna
mācības Latvijas skolā».

6. Vecāku iesaiste bērnu skolas dzīvē ir viena no«sastāvdaļām», kas ārpus Latvijas un Latvijā
ir atšķirīga. Mītnes zemē bieži vecāki ir dažādos
veidos iesaistīti bērnu skolas dzīvē (jo skola to sagaida
vai arī to no viņiem lūdz), bet Latvijā iesaiste no
vecāku puses tiek sagaidīta daudz mazāk. Mazāka
vecāku iesaiste skolas dzīvē nozīmē, ka skolēniem ir
jākļūst neatkarīgākiem, pašiem jārisina ar skolu
saistītie jautājumi. Grūtības var rasties, ja skolēnamšī
neatkarīgā dzīves uztvere nav pierasta (piem., ārpus
Latvijas bērnam nebija tik daudz mājasdarbu pēc
skolas vai netika sagaidīts, ka pats pēc skolas nokļūs
mājās), vai bērns tam vēl nav emocionāli gatavs.

Vecāku iesaiste skolā ārpus Latvijas nozīmē, ka
skolotājam ar vecākiem tiek nodibinātas ciešākas
saites, un regulāra saskarsme ļauj arī ātri risināt
problēmjautājumus. Latvijā skolā, lai gan mazākās
klasēs šī saskarsme starp skolēnu un skolotāju jau
mēdz notikt, tomēr var paiet laiks, kamēr līdz
vecākiem nonāk informācija, ka bērnam ir grūtības
kādā jomā.

Rekomendācija: remigrējušo skolēnu pedagogiem
un vecākiem pirmajos mēnešos kopš skolas gaitu
iesākšanas regulāri uzturēt kontaktu, lai var ātri
konstatēt un novērst problēmsituācijas.

7. Bērnu labsajūta jaunā vidē ir atkarīga arī nokatra indivīda rakstura (piem., kautrība, baiļu
sajūta, introvertība, dzīves maiņu akceptēšana), ko



nav tik vienkārši mainīt. Ne vienmēr uzreiz jāvēršas
pie skolas psihologa vai sociālā pedagoga; klases
audzinātāji un citi pedagogi var būt lieliskas
remigrējuša bērna atbalsta personas, iepazīstoties ar
bērnu, uzklausot viņa bažas vai nesapratni. Bieži
remigrējušiem skolēniem ir tikai nepieciešama
labestība no kaut viena pedagoga puses, lai viņi
justos uzklausīti un sadzirdēti.

Rekomendācija: nozīmēt kādu no remigrējušā
bērna pedagogiem (vai klases audzinātāju), kurš veltī
mazliet laika pirmajās nedēļās, lai bērnam būtu
«pleca sajūta» no kāda pieaugušā skolā. Ja nav
iespējams pedagogam piešķirt šo lomu, izvēlēties
kādu no klasesbiedriem, kurš varētu būt
jaunpienācējam iejūtīgs informācijas avots (un,
iespējams, tulks) unmentors sākumposmā.

8. Remigrējušās ģimenes atgriežas dažādos
Latvijas reģionos un bieži nezina, vai pilsētā

vai reģionā, kur viņi Latvijā dzīvo, ir citas ģimenes,

kas, iespējams, saskaras ar tādiem pašiem
izaicinājumiem.

Rekomendācija: izveidot reģionālas remigrējušo
ģimeņu atbalsta grupas (klātienē un virtuālā vidē —
vai nu skolā, vai vietējā kultūras namā), kur
remigrējušās ģimenes var socializēties un iegūt
informāciju par tematiem, kas tām ir svarīgi
atgriežoties. Tādā veidā ģimenes var just pleca sajūtu
un mazināt domu, ka ir vienīgie remigranti savā
apkaimē, izjūtot vientulību vai apmulsumu.

Rekomendācijas var palīdzēt mazināt ģimeņu un
bērnu stresu sākumposmā. Šis posms var ilgt no 3
līdz 12 mēnešiem atkarībā no dažādiem faktoriem.
Pēc sākumposma bērni tīri labi spēj iejusties citu
bērnu vidū un klases grupā kopumā, ja šajā posmā
viņiem ir bijusi pozitīva pieredze mācībās un viņi ir
citu bērnu pieņemti. Ja nav bijusi pozitīva pieredze,
tad arī ģimene sākmeklēt citu skolu vai arī domāt par
privātskolas izvēli (ja ģimenei ir tādi līdzekļi), vai pat
apsver atkal emigrēt ārpus Latvijas.
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