Amatas

novada

Spāres

pamatskolas

audzināšanas

programma

ir

veidota

balstoties uz skolēna personības un dzīves prasmju attīstību, attieksmes veidošanu
pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti.
Audzināšanas darba programma ir skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka
audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Programmai ir ieteikuma raksturs, to
var izmantot ikviens pedagogs un klases audzinātājs savā darbā ar audzināmo
klasi.
Programma tika veidota, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktos prioritāros
virzienus audzināšanas darbam, IZM izstrādāto standartu sociālzinībās un drošībā, skolas
prioritātes, mērķus un uzdevumus, ANO Konvenciju par bērnu tiesībām, klases audzinātāja
paraugnoteikumus un skolēnu vecumposmu īpatnības.
Audzināšanas programma sastādīta saskaņā ar MK 15.07.2016. noteikumi Nr. 480
“Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”

MĒRĶIS: pilnveidot skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas
nozīmi personības izaugsmē.

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI:
1. veicināt skolēna fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību,
2. sekmēt skolēna cieņu pret sevi, citiem un citādo, veselību veicinošu un drošu paradumu
veidošanu,
3. audzināšanas procesu saistīt ar piederību savai valstij, tautai, apzinot Latvijas
kultūrvēsturiskās vērtības,
4. atbalstīt un pilnveidot skolēnu izvēli, talantus, intereses un spējas, piedaloties interešu
pulciņos un skolas darbībā.
5. turpmāk sniegt atbalstu karjeras izglītībā, motivēt skolēnus domāt par nākotnes iespējām.
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 iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos
ikdienā
 pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības
 kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus
 informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē
 analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku
 motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu
 aicināt radoši izpausties skolas, novada, valsts rīkotajos pasākumos.

AUDZINĀŠANAS DARBA FORMAS:
 Tikšanās/policijas,

medicīnas

darbiniekiem,

absolventiem,

valsts

institūcijas

darbiniekiem
 Ekskursijas, pārgājieni, klases vakari
 Dažādu sabiedrisku pasākumu apmeklēšana (muzeji, teātra izrādes)
 Skolas rīkotie audzināšanas pasākumi
 Sportiskās aktivitātes
 Valsts svētku svinēšana
 Darbaudzināšana / talkas
 Skolas tradicionālie svētki

 cilvēks un viņa personība,
 dzīvība, veselība un drošība,
 garīgums un tikumība,
 cieņpilnas, atbildīgas cilvēku savstarpējās attiecības,
 zināšanas un darbs savas un sabiedrības labklājības veicināšanai,
 patriotisms un pilsoniskā līdzdalība,
 ģimene,
 tradīcijas un kultūra,
 daba un vide ilgtspējīgā attīstība
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pašattīstības kompetenci (spēju izprast pašam sevi, virzīt savu attīstību)



sociālo kompetenci (prasmi analizēt sociālos procesus, prasmi iekļauties sabiedrībā),



risināt konfliktus, veidot sadarbības un saziņas prasmes



ētisko kompetenci (spēju apzināties vērtības un veidot kritisku attieksmi, pārdomātus



spriedumus par sevi un citiem)



eksistenciālo kompetenci (spēju atbilstoši rīkoties ekstremālās un sadzīves situācijās,
izkopt veselīga dzīvesveida ieradumus u.c.)



kultūras kompetenci ( spēju izprast un pārmantot kultūrvēsturisko pieredzi).

1. nolikums;
2. darba plāns;
3. audzināšanas darbības programma;
4. iekšējās kārtības noteikumi;
5. IKN saistošie iekšējie normatīvie akti;
6. klases audzinātāja darba tematiskais darba plāns;
7. interešu izglītības un pulciņu nodarbību programmas un tematiskie plāni.
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 Veicināta izglītojamo vērtīborientācija un atbildīgas attieksmes veidošana pret sevi, citiem
cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.
 Īstenoti pasākumi, kas vērsti uz izglītojamo radošo pašrealizāciju, sociālo prasmju attīstību,
vērtību orientāciju un karjeras izaugsmi.
 Palielinājusies izglītojamo pozitīva mācīšanās motivācija un atbildība par savu mācību
darbu.
 Paaugstinājusies skolēnu izpratne un atbildība par cieņas pilnām savstarpējām attiecībām,
mazinot neiecietību un vardarbību konfliktu risināšanā, ka arī par veselīgu dzīvesveidu un
personiskās drošības jautājumiem.
 Pieaugusi vecāku informētība un aktivitāte, sadarbība ar izglītības iestādi.
 Īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties izglītības
iestādes pedagoģiskajam personālam, izglītojamajiem un viņu ģimenēm un citām
audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām (pašvaldības, sociālais dienests).
 Nodrošināti karjeras izglītības īstenošanai nepieciešamie informatīvie un metodiskie
materiāli un īstenoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi.
 Pedagogi pilnveidojuši profesionālās un pedagoģiskās kompetences audzināšanas jomā
informatīvi izglītojošos semināros un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos.
 Pateicoties Atbalsta personālam un skolas medicīniskā personāla saskaņotai darbībai
uzlabojies skolēnu fiziskās un garīgās veselības stāvoklis.
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SVARĪGI PIEVĒRST UZMANĪBU TAM, KO BĒRNS VAR,
BET NEVIS UZ TO, KO VIŅŠ NEVAR.
Amatas

novada

Spāres

pamatskolas

audzināšanas

programma

ir

veidota

balstoties uz skolēna personības un dzīves prasmju attīstību, attieksmes veidošanu
pret cilvēku, darbu, kultūras vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti.
Audzināšanas darba programma ir skolas reglamentējošs dokuments, kas nosaka
audzināšanas darba mērķus un uzdevumus. Programmai ir ieteikuma raksturs, to
var izmantot ikviens pedagogs.
Audzināšanas programma sastādīta saskaņā ar Speciālās pamatizglītības programmas
paraugu 2014. gada 12. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.468 “Mācību priekšmeta
programmas paraugs/metodiskie ieteikumi speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai
izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem”

Izglītojamo audzināšanu īsteno mācību stundās, klases audzinātāja stundā, ārpusstundu
nodarbībās, starpbrīžos, interešu izglītības programmās, dažādos skolas organizētājos
pasākumos un projektos, ikdienas sadzīves situācijās.
MĒRĶIS: nodrošināt speciālās pamatizglītības ieguves iespējas izglītojamajiem atbilstoši viņu
veselības stāvoklim un attīstības līmenim, tā radot visus nosacījumus speciālās pamatizglītības
mērķu sasniegšanai.
AUDZINĀŠANAS UZDEVUMI:
 Nodrošināt garīgās attīstības traucējuma iespējami maksimālu korekciju un
kompensēšanu;
 Attīstīt spēju un vēlēšanos iesaistīties dažādās saziņas situācijās;
 Veicināt izglītojamā personības harmonisku veidošanos un attīstību;
 Iespēju robežās nodrošināt praktiskajai dzīvei nepieciešamo elementāru zināšanu un
prasmju apguvi, ievērojot garīgās attīstības traucējumu korekcijas un kompensēšanas
iespējas.
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 Sniegt atbalstu un palīdzēt apgūt mācību saturu ikvienam izglītojamam, kuram
nepieciešama speciāla palīdzība izglītības programmas apguvē
 Noteikt izglītojamam piemērotus un reāli sasniedzamus mērķus un uzdevumus
 Veicināt vecāku, pedagogu un speciālistu sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai
 Izvērtēt mācību saturu, metodes, līdzekļus un izglītojamā sasniegumus noteiktā laika
posmā

Grupu, pāru darbs – rada sadarbības, kopības izjūtu, noārda psiholoģiskās barjeras, palīdz
labāk iepazīt izglītojamiem vienam otru, attīsta komunicēšanās prasmes.
Spēle – izglītojamiem tiek piedāvāta spēle kā brīva, neuzspiesta darbība, kurai jāatbilst
izglītojamo vecumam, attīstības līmenim. Vēlams iesaistīt visus izglītojamos, dodot iespēju
piedalīties. Nedrīkst piespiest piedalīties. Spēle māca sadarboties, komunicēties, realizēt
dažādas ieceres, kā arī dod iespēju atpūsties.
Lomu spēles – ar to palīdzību izglītojamie iepazīst un izzina apkārtējo pasauli. Tiek apgūtas
noteiktas darbības. Izglītojamie mācās iejusties dažādās dzīves situācijās.
Mācību ekskursija – dod iespēju izglītojamiem vērot reālo dzīvi, citu cilvēku uzvedību un
darbības uz ielas, veikalā, pastā u. c., māca sabiedrisko normu ievērošanu, attīsta runas kultūru.
Demonstrējums – izglītojamiem ar GAT noteikti apgūstamās prasmes ir jāparāda praktiski, jo
pēc vārdiskā apraksta viņiem ir grūti veidot priekšstatu par apgūstamo materiālu. Tā var būt
videofilma, pedagoga demonstrējums.
Praktiskais darbs – izglītojamie apgūst sociālās prasmes, praktiski iesaistoties darbībā.
Piemēram, pogas piešūšana – izglītojamiem ne tikai jāparāda, kā to dara, bet arī pašiem jāļauj
izmēģināt.
Situācijas analīze – tā ir reālu dzīves situāciju analīze, ko var īstenot ar diskusiju, lomu spēlēm,
videofilmu. Piemēram, izglītojamiem piedāvā situāciju ar galda uzklāšanu. Pedagogs saliek
galda piederumus nepareizi. Izglītojamie izvērtē, kas ir pareizi izdarīts, kas nav. Cenšas atrast
kopējo viedokli, kā pareizi jāsaliek galda piederumi. Pedagogs vada un kontrolē izglītojamo
darbības. Izglītojamie sadarbības rezultātā mācās komunicēties, izteikt savas domas, uzklausīt
citus, neapvainojot viņus, ja domas nesakrīt.
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Saruna, jautājumi – atbildes – izglītojamie mācās komunicēties, uzdot jautājumus, atbildēt uz
tiem. Sarunās jācenšas iesaistīt visus izglītojamos ar GAT.
Pedagoga pozitīvs paraugs – katram pedagogam ir jākontrolē savas darbības – uzvedība,
valoda, žesti, mīmika, reakcija uz dažādiem notikumiem, lai izglītojamie redzētu, ka pedagogs
pats ikdienā izpilda dažādas sociālās prasmes, kuras tiek mācītas viņiem.

 Attīstīt uzmanības koncentrēšanos uz apkārtējo cilvēku darbību un atbildes reakcijas
iemaņas.
 Attīstīt valodas uztveri.
 Mācīt saprast un lietot neverbālās saskarsmes līdzekļu (žestu valodu, ķermeņa valodu,
 piktogrammas, simbolus, attēlus, fotogrāfijas).
 Mācīt atdarināt mīmikas, kustību, valodas paraugus.
 Veidot situācijas saskarsmes prasmju lietošanai sadzīvē.
 Veidot situācijām atbilstošus uzvedības etalonus.
 Veicināt kustību amplitūdas, stipruma, lokanības attīstību.
 Attīstīt kustību veikšanas iniciatīvu.
 Veicināt kustību automatizēšanos pašapkalpošanās un ikdienas darbību veikšanā.
 Mācīt pareizi paust savas vajadzības citiem cilvēkiem.
 Apgūt pašapkalpošanās darbības.
 Veidot patstāvību darbību veikšanā.
 Aktivizēt interesi par apkārtnē notiekošo.
 Veicināt sociālo aktivitāti.
 Trenēt maņas (redzi, dzirdi, tausti, ožu, garšu)
 Trenēt maņas (redzi, dzirdi, tausti).
 Mācīt salīdzināt priekšmetus pēc krāsas, faktūras, lieluma, formas
 Attīstīt sīko rokas muskulatūru un kustības.
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 Pilnveidota audzināšanas darbība izglītības procesā, t.i., katrā audzināšanas stundā tiek
veicināta skolēnu vērtīborientācija un attieksmes veidošana pret sevi, citiem cilvēkiem,
darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību un valsti.
 Izglītības iestādes tiek īstenots mērķtiecīgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs,
sadarbojoties izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam, skolēniem un viņu ģimenēm
un citām audzināšanas darbā iesaistītām institūcijām (pašvaldības, valsts).
 Pieaugusi vecāku informētība un aktivitāte, sadarbība ar izglītības iestādi.
 Pateicoties Atbalsta personāla un skolas medicīniskā personāla saskaņotai darbībai, ka arī,
izstrādātai individuālās korekcijas programmai, uzlabojies skolēnu fiziskās un garīgās
veselības stāvoklis.
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50. pants Speciālās izglītības programmu īstenošana
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