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Par ko balsojām? 

A - saņem papildus brīvdienu

B – šodien visam saka JĀ!

C – bez atlīdzības veic 3 citu kolēģu pienākumus

Pārprastā demokrātija Zināšanas un izpratne ir visam pamatā!

Šodien izpratīsim, analizēsim un gūsim idejas praktiskam darbam par 

pilsonisko audzināšanu – zināšanu, prasmju un attieksmju veidošana aktīvai darbībai un līdzdarbībai.





Būtiskākie iemesli

Stundās trūkst laika runāt par šiem jautājumiem

Apolitiska nostāja sabiedrībā kopumā, skeptiski vecāki

Brīvprātīgajam darbam jākļūst par GODA LIETU

Intereses trūkums

Labu piemēru trūkums

Nejūt sevi kā vērtīgu sabiedrības daļu

(Pētījums «Jauniešu pilsoniskās kompetences pašnovērtējums», 2020, EKL)



Iqbal Masih, Pakistāna, cīnījās pret 

bērnu verdzību

Malala Yousafzai, Pakistāna, meiteņu 

izglītība, Nobela laureāte

Hilde Lysiak, ASV, jaunākā pasaules 

žurnāliste

Amika George, Apvienotā Karaliste



Kā mācās demokrātiju un pilsoniskumu?

Mājās, ceļā, skolā, medijos u.c. bērns mācās demokrātiju vai tieši pretēji – tās trūkumu.

Vārdi nav pretrunā darbiem!

Cik skaidra ir vērtēšana? Kāda ir bērna paša loma, atbildība? Vai bērnam ļauj uzņemties atbildību par savu 

rīcību?

Vai bērns var izteikt savas domas, ierosinājumus? Vai tam ir radīta sistēma, vai viss atkarīgs no attiecībām ar 

skolotāju.

Kādi ir skolas iekšējās kārtības noteikumi?

Vai bērns redz sadarbību ka ikdienas daļu?



Pilsoniskā audzināšana ir integrēta caurvija visās mācību jomās, daudzveidīgu aktivitāšu kopums.

Pilsoniskās audzināšanas rezultāts atklājas izglītojamo attieksmē pret sevi, citiem cilvēkiem, sabiedrību kopumā 

un valsti.

Zelta graudi:

Nevar mācīt par demokrātiju, demokrātijā ir jādzīvo! 

«...patiesībā būt par pilsoni ir ir ļoti praktiska nodarbe – tas ir tas, ko mēs darām» (T.Huddleston, D.Kerr)





www.esmaja.lv

Projekti

Vitamīns ES

http://www.esmaja.lv/


Uzdevums!

Kuri vārdi tiek skaidroti pie burta O

(jo šodien ir otrdiena)



Uzdevums!

Cik garš ir bērns, kad viņš šo zina?



Uzdevums!

Kurš no šiem nav Tutas lietu sēriju nosaukums:

a) Tuta un karogi

b) Tuta un Eiropas eksāmens

c) Tuta šķiro baterijas



Skola2030 

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā skolēni veido izpratni par tādiem jēdzieniem kā indivīds, sabiedrība, vara 

un pārvaldes institūcijas, saimniecība, kultūru daudzveidība, laika izpratne un pārmaiņas sabiedrībā.

VITAMĪNS ES materiāli sniedz atbalstu mācību procesā, atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem. 

Iesildošā aktivitāte attālinātā darbā – MEDĪBAS! 

Atnes un parādi priekšmetu, kas tavās mājās visspilgtāk saistās ar vārdu EIROPA! Var arī lūgt atnest 

priekšmetu, kas sākas ar E (ezis, elektrība u.c.), tad I, tad R un skolēni paši saprot par ko šodien runāsim

Sasniedzamie rezultāti beidzot 3.klasi:

1.3. Pamato, kāpēc cilvēka dzīvība, veselība un cieņa ir vērtība, izmantojot vienkāršu situāciju piemērus. Pazīstamās 

situācijās demonstrē uzvedību, kas pauž cieņu un personisko atbildību par savu un citu cilvēku drošību un labklājību. 



Idejas reālā klases telpā:

- Veidot labirintu uz klases grīdas, reāli izejot ceļu Cieņa, Brīvība u.c.

- Klases skaidrojošās vārdnīcas veidošana, gadījumi klasē

- Papīra čūska. Es domāju, ka cieņa ir...

- Vēstule uz muguras. 1.Katrs uzraksta savu svarīgāko vērtību. Piemēri, 

apliecinājumi. 2.Ar kuru vērtību Tu man saisties. Paldies, ka Tu es 

draudzīgs...

- Drāmas metode



Idejas attālinātam mācību procesam:

- Skolotājs parāda vērtību, skolēni  raksta nesaistītā tekstā 3 min visus 

vārdus, kas nāk prātā. Tad katrs izvēlas 5 vārdus un tos nolasa. 

Saruna

- Skolēniem jāuzraksta 10 vārdi, ko noteikti lietotu aprakstot šo vērtību 

(vai kopā izrunā). Tad katrs individuāli raksta, BET tieši šos 10 vārdus 

nedrīkst ietvert

- Bingo. 15 vārdi, ko skolotāja parāda (korķa tāfele), bērni paši iekārto 

sev 6 vārdu kartīti

- Ietītā dāvana





Sava komiksa veidošana par kādu ar vērtību saistītu notikumu



3.5. Atpazīst Latvijas valsts simbolus un ievēro ar tiem saistītos rituālus, apzinoties savu piederību Latvijas valstij. 

Idejas:

1. Veidot jautājumus, krustvārdu mīklu par 

saturu

2. Papildināt informāciju, attēlus

3. Rakstīt radošu stāstu par tēlu



3.5. Atpazīst Latvijas valsts simbolus un ievēro ar tiem saistītos rituālus, apzinoties savu piederību Latvijas valstij. 

Idejas:

1. Jāsaklausa konkrēti vārdi animācijas filmā. Aizstājam ar bum bu rum pēc skatīšanās. Kurš vārds aizstāts?

2. Patiesība / Meli

3. Tualetes papīra olimpiāde. Komandu olimpiāde. Visu dalībvalstu pirmie burti – izlozē vienu. Viens no komandas 

raksta – viens burts uz katra gabaliņa. Kvalitātes kontrole. Tad uzdevums turpinās - iegūt informāciju – tik, cik 

uzrakstīti burti. Par katru pareizu – viens punkts. Izziņa VITAMĪNS ES materiāli.



Veido savu alfabētu – klases, pilsētas

Ar vārdiem veido dziesmu, dzejoli (iedvesmai Joka pēc alfabēts)



5.3. Izstrādā un praktiski īsteno ideju, kā iespējams atkārtoti izmantot dažādas lietas. Balstoties uz savu pieredzi, 

citiem skaidro resursu taupīšanas nozīmi un nepieciešamību. 







Līdzdalība – konkursi, Eiropas eksāmens, balsojumi u.c.



Veiksmi!


