
 

Sveicieni no Somijas 

Šodienas tehnoloģiskā attīstība sniedz iespēju virtuāli sarunāties no jebkura pasaules 

nostūra, tāpēc sen gaidītā saruna ar skolotāju Svetlanu Sisojevu un 6. grupas bērniem no 

vienas puses un metodiķi Lieni Rolandu, kas šobrīd Latvijas Universitātes Pedagoģijas 

maģistra Erasmus programmas ietvaros studē Helsinku universitātē, Behavioural Sciences 

fakultātē, no otras puses ir notikusi rudenīgajā 2013. gada 7. oktobrī. 

Pirms sarunas skolotāja Svetlana Sisojeva: „Bērniem tika paskaidrots, ka būs iespēja 

„satikt” Lieni, neskatoties uz to, ka viņa ir daudzu jo daudzu kilometru attālumā no mums. 

Runājām par to, kur Liene varēja aizbraukt. Interesanti, ka daudzu bērnu prognozes bija tādas 

valstis kā Krievija un Vācija. Kopā ar Miranu kopā sagatavojām visas tehniskās lietas (jo 

Mirans mums ir meistars šajā jomā) , pieslēdzām datoru un projektoru, lai var visu redzēt arī 

uz lielā ekrāna.  

Pēc sarunas Liene Rolanda: „ Izskatījās, ka bērni vēl mani nav aizmirsuši, jo pat 

jautājumi bija sagatavoti. Sarunas laikā atklājās, ka gaida mani atpakaļ.  Vislielākā interese 

bērniem bija, kur es esmu aizbraukusi un kā es tur nokļuvu. Savu stāstījumu paspilgtināju ar 

attēliem, lai rādītu arī vizuālu priekšstatu par Somijas zemi. Bērni bija sagatavojuši man 

muzikālu pārsteigumu: nodziedāja dziesmu vācu valodā, ko apguvuši kopā ar skolas 

brīvprātīgo meiteni Annu (Fisher) no Vācijas. Man patiess prieks, ka Garkalnes Mākslu un 

vispārizglītojošajā skola ienes ik gadu kādu jaunu pasaules vēsmu savā skolā. Kopā ar 

bērniem vienojāmies, ka apmanīsimies ar kādu „pārsteigumu” pa pastu un nākamās sarunas 

gaitā abpusējo sūtījumu tad arī vērsim vaļā. 

Pēc sarunas Svetlana Sisojeva: „Pēc „sarunas” ar Lieni kopā ar bērniem vēlreiz 

pārrunājām visu notikušo un vienojāmies, ka līdz nākošai saziņas reizei mums ir jāuzzina 

vairāk par Somiju. Tāpat arī kopā domājām, ko mēs varētu Lienei aizsūtīt pa pastu. Šāda 

veida aktivitāte rosina bērnu veidot diskusiju, plānot savu sarunu un izdomāt jautājumus. Ar 

šo „sarunu” ciklu mēs vēlamies paplašināt bērnu zināšanas par Somiju un attīstīt prasmes 

veidot dialogu. 
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