
Kas ir GSS? 
 

 

Sveicināti Gaŗezera sagatavošanas skolas vecāki! 
Gaŗezera sagatavošanas skola ir tilts starp divām vidēm, proti, starp bērnu dienām nometnē 
un jauniešu gaitām vidusskolā.  Tā ir īpaša trīsgadīga programma latviski runājošiem 
pusaudžiem no 11 līdz 13 gadu vecumam.  Programmas iekārta un mācību stundas ņem vērā 
pusaudžu emocionālo un psicholoğisko attīstību līmeni. 
Sagatavošanas skolas audzēkņus dala divos posmos atkarībā no bērna vecuma.  
 
 Pirmajā posmā piedalās bērni, kas ir 11 vai 12 gadus veci un ir beiguši 5. vai 6. klasi 

amerikāņu skolā.  Pirmais posms ilgst divas nedēļas.   
Otrajā posmā piedalās tikai bērni, kas ir 13 gadus veci un ir beiguši 7. klasi amerikāņu skolā.  
Otrais posms ilgst 3 nedēļas. Otrā posma audzēkņi jau sāk iepazīties ar GVV ikdienas kārtību 
un piedalās mācību stundās. Jauniešiem tiek dota iespēja piedalīties ar saviem 
priekšnesumiem GVV rīkotajos ugunskuros.   
Nav jāapmeklē sagatavošanas skola, lai vēlāk iestātos vasaras vidusskolā, un sagatavošanas 

skolā nav jāpiedalās visās trīs iespējamās vasarās. 
Sagatavošanas skolā cenšas stiprināt un kuplināt pusaudžu pamata zināšanas latviešu 

folklorā, vēsturē, ģeogrāfijā,  vingrināties latviešu sarunu un rakstu valodā.  Skolēni 
piedalās nodarbībās, piemēram: sportā, mākslā, mūzikā.  Pārdomas par ticību, ētiku, 
latvietību un savstarpējo sadzīvi notiek pārrunās un darbos.  

Otrā posma audzēkņi veido savu GSS voleja komandu 4-2 nogalē. 
 
 GSS programma, iespēju robežās, mēğina izsekot trīs gadu tēmu ciklam – tautas 

mūzikas un dziesmu tradīcijas, latviskā gadskārta un Latvijas vēsture.  Notiek 
mācību stundas, bet nav atzīmju un liecību.  

Tiek izdomātas tēmas un tām pakārtotas daudzas no nodarbībām. Šīs vasaras tēma: 
„Senā Rīga, Vecrīga, Rīga”. Abos posmos būs iespēja pastāstīt par savu mīļāko celtni Rīgā, 
iemācīties un uzzināt par Rīgas veidošanos, mācīsimies tautas dziesmas un lasīsim teikas 
un dziedāsim dziesmas. 

Atšķirībā no bērnu nometnes, sagatavošanas skolas audzēkņi uzņemas arvien lielāku 
atbildību projektu, mācību un citu nodarbību izplānošanā un īstenošanā.  Lai gan Gaŗezera 
sagatavošanas skola sadarbojas ar Gaŗezera vasaras vidusskolu, GSS darbojas atšķirīgi un 
atsevišķi no vidusskolas.  Sagatavošanas skolā bērni nostiprina pamata zināšanas, 
iepazīstas un sadraudzējas pirms sākas mācības vidusskolā.  Vairums sagatavošanas 
skolas skolēnu pēc amerikāņu skolas 8. klases beigšanas turpina savas izglītības gaitas 
GVV. 

 
 
Šīs vasaras GSS mērķi: 
 
Savstarpējā sadarbība un mīlestība! 
 


