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IEVADS 

Mācību materiāls saturiski sakārtots  divās klašu grupās (1.-3. klasei un 4.-6. klasei), 

lai temati atbilstu skolēnu vecuma posma īpatnībām, veicinātu radošu, domāšanu 

rosinošu interaktīvu darbošanos un kopīgu diskusiju mācību stundas laikā.  

Šis metodiskais līdzeklis skolotājiem sniedz ieteikumus un metodiskos skaidrojumus, 

kā mācību stundās izmantot e-materiālu, kā arī ietver noderīgu informāciju par 

interaktīvajos uzdevumos iekļautajiem tematiem, kas saistīti ar ētiskām problēmām, 

emocionālo drošību un skolēnu garīgo veselību. Savukārt skolēnu interaktīvā mācību 

līdzekļa uzdevumi veidoti tā, lai palīdzētu skolēniem pašiem izprast un pieņemt 

vispāratzītas vērtības. Domāšana kopā, spriešana,  pētīšana un saruna ir neatsveramas 

vērtībizglītības metodes, ko skolotāji var izmantot mācību stundās. Tās atšķiras no 

instrukcijām, kas balstītas uz viennozīmīgiem priekšstatiem un stereotipizētiem 

vērtējumiem, nereti panākot gluži pretēju rezultātu – nespēju izprast, kritiski  analizēt, 

izvēlēties atbilstošu rīcību kādā noteiktā dzīves situācijā. 

E-materiāls nodrošina šādas mācību aktivitātes: 

 kopīgu klases darbu ar mācību uzdevumiem skolotāja vadībā, izmantojot 

interaktīvo tāfeli vai datoru un projektoru; 

 skolēnu darbu grupās, izmantojot mācību uzdevumus; 

 skolēnu individuālas pārdomas, piedaloties mācību uzdevumu veikšanā; 

 „prāta vētras”, kopīgas sarunas un diskusijas ar skolēniem; 

 uzvedinošu jautājumu apspriešanu, kas rosina skolēnus domāt par mācību 

tēmu no dažādiem skatu punktiem, kā arī pārdomāt katra personīgo 

viedokli un rīcību. 

Papildus tēmu teorētiskajiem ieskatiem skolotājiem tiek piedāvāti praktiski lietojami 

uzdevumu veikšanas scenāriji un ieteikumi diskusiju virzībai mācību stundās. Skolotāji 

tiek aicināti variēt interaktīvo uzdevumu izmantošanas metodes mācību stundās, 

ņemot vērā konkrēto klases situāciju, skolēnu grupas specifiku, pieredzi, savu darba 

stilu un reālās iespējas. 

Uzdevumi veidoti, katras tēmas izpētei paredzot šādas sadaļas:  

 ierosme; 

 apjēgšana, pētīšana; 

 noslēgums, refleksija. 

Katras tēmas ierosmei tiek piedāvāts uzdevums ar tekstu, attēlu vai uzvedinošu 

jautājumu. Apjēgšanas un pētīšanas daļai izveidotais uzdevums paredz aktīvu 

diskusiju, sarunu ar skolēniem un darbošanos ar uzdevumu. Noslēguma jeb refleksijas 

fāzē tiek piedāvāti dažādi jautājumi vai tēmu apkopojošs uzdevums. Skolotājs var 

aicināt skolēnus arī izdomāt pašiem savus jautājumus pēc iepazīšanās ar ierosmes 

materiālu. Metodiskajā materiālā piedāvātos papildu jautājumus skolotājs var izmantot 

gan sarunas virzīšanai, gan sarunas padziļināšanai. 
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Mācību uzdevumi veidoti tā, lai skolēni var apgūt gan vispārējus priekšstatus par 

vērtībām, padziļināt par tām izpratni, gan arī paplašināt savu dzīves pieredzi un 

attīstīt spēju spriest un izvēlēties kritērijus, kas kādu rīcību noteiktā situācijā vērš par 

labu vai sliktu. Vērtību jeb morālā izvēle vispirms ir katra paša izvēle starp labo un 

ļauno, tā ir izvēle, kurā cilvēks katrs pats izzina un veido sevi. 

Ieteikumi diskusiju vadīšanai 

Interaktīvie uzdevumi nesniedz viennozīmīgas atbildes uz jautājumiem – jautājumi 

uzdevumos iekļauti, lai tēmas problematizētu, rosinātu skolēnus domāt un palīdzētu 

skolotājiem sākt sarunu par dažādām vērtībizglītības tēmām. 

Skolotājam tiek piedāvāti ieteikumi, kā mācību stundas laikā vadīt diskusiju, lai 

veicinātu skolēnu savstarpējo sadarbību – citu skolēnu domu cienīšanu, ieklausīšanos. 

Diskusijas vadītāja uzdevums ir ne vien virzīt un padziļināt diskusiju, bet arī atturēties 

no savu domu paušanas. Tam nepieciešama atvērta, elastīga attieksme gan pret 

pētāmo tēmu, gan citu domām.  

Diskusijas laikā ieteicams veicināt: 

 tēmas skaidrību un saprotamību – skolotājs var rosināt skolēnus izteikt 

savas domas pēc iespējas kodolīgi un pievērst uzmanību, vai skolēniem ir 

vienāda izpratne par mācību stundas laikā lietotajiem jēdzieniem; 

 pamatošanu, argumentu un kritēriju izmantošanu – var iedrošināt 

skolēnus savas domas izteikt ne vien skaidri, bet arī pamatot un 

argumentēt, piedāvājot skolēniem izmantot tādus izteicienus kā: „Es 

piekrītu vai nepiekrītu teiktajam, tādēļ ka…”, „ Tas ir tā, jo...”; 

 jautājošas attieksmes un daudzveidīgu risinājumu, atbilžu saskatīšanu – 

skolotājs var aicināt skolēnus savstarpēji uzdot jautājumus vai aicināt visu 

klasi padomāt par citu viedokļu iespējamību, izmantojot jautājumus: „Vai ir 

kāds cits viedoklis vai domas?”, „Kurš nepiekrīt sacītajam?”; 

 seku apzināšanos – apzinoties, kas izriet no viņa teiktā, skolēns mācās būt 

atbildīgs par savām domām, vārdiem un potenciālo rīcību. Piemēram, ja 

kāds skolēns uzskata, ka nav būtiski turēt doto vārdu, skolotājs var aicināt 

viņu analizēt dažādu situāciju sekas, kad apsolītais netiek pildīts. Var 

izmantot šādus jautājumus: „Kādas būtu sekas, ja tu darītu tā, kā teici?”, 

„Kādas būtu sekas, ja tu nedarītu tā, kā teici?”; 

 savstarpēju cieņu – skolotājs var vēlreiz skolēniem atgādināt, ka 

ieklausīšanās citos, otra nepārtraukšana, citu uzskatu cienīšana ir ļoti 

būtiska veiksmīgas sarunas norisei. Skolotājs var vērst uzmanību, ka 

cieņas pilnas attiecības tomēr nenozīmē bezierunu piekrišanu – mēs varam 

cienīt citu cilvēku, arī nepiekrītot viņa uzskatiem. Būtiski ir diskutēt par 

viedokli, nevis par cilvēku, kurš viedokli izteicis; 
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 veidot saikni ar iepriekšsacīto, nenovirzīties no diskusijas tēmas – skolotājs 

var vērot, lai diskusija būtu secīga un veidotos kā viens veselums. Sākumā 

tas varētu radīt grūtības, jo diskusijām ir tendence būt ar brīvu virzību un 

spontānām. Skolotājs var raudzīties, lai skolēni ne tikai izsaka dažādus 

savstarpēji nesaistītus viedokļus, bet arī mācās atsaukties cits uz cita 

domām, tās papildināt, precizēt un attīstīt, izmantojot, piemēram, šādus 

jautājumus: „Vai tevis sacītais ir līdzīgs jau izskanējušajām domām?”, „Kā 

tevis sacītais sasaucas vai atšķiras no Jāņa viedokļa?”, „Kā nupat sacītais 

palīdz atbildēt uz jautājumu, ko apspriežam?”. 

Skolotājs skolēniem var paskaidrot, ka diskusijas mērķis nav noteikti nonākt pie viena 

secinājuma, vienošanās vai kompromisa. Svarīgāks ir skolēna pašveidošanās process 

saskarsmē ar saviem klasesbiedriem un intelektuālā, vērtīborientējošā un emocionālā 

attīstība. 

Tehniskais nodrošinājums darbam ar e-materiālu 

Veidojot e-materiālu, tika ņemts vērā, ka skolās tehniskais nodrošinājums ir atšķirīgs. 

Lai pilnībā varētu izmantot e-materiālu „Vērtībizglītība”, nepieciešama interaktīvā 

tāfele vai dators un projektors. E-materiāls ir izmantojams, lietojot jebkuru 

pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, 

Google Chrome.  

Ja darbam ar šo e-materiālu tiek izmantota interaktīvā tāfele, nav nepieciešams 

instalēt papildu programmatūru. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja izmantot jebkura 

interaktīvās tāfeles ražotāja produktu. 
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E-materiāla struktūra un pārvietošanās pa lapām 

E-materiāla uzdevumi ir strukturēti pa klašu grupām: 1.-3. klasei un 4.-6. klasei.  

Sākuma logā skolotājs var izvēlēties attiecīgo klašu grupu. 

 

Katrai klašu grupai ir satura rādītāja logs, kurā redzamas visas aplūkojamās tēmas. 

 

Satura rādītāja logs 1.-3. klašu grupai 
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Satura rādītāja logs 4.-6. klašu grupai 

Izvēloties kādu no tēmām, tiek atvērts attiecīgās tēmas sākuma logs ar nosaukumu.  

 

3. tēmas sākuma ekrāna logs 1.-3. klašu grupai. 

Lai varētu pārvietoties pa tēmas uzdevumiem vai e-materiālu, izmantojamas 

navigācijas pogas loga apakšējā labajā malā . 

Lai piekļūtu kādas klašu grupas visu tēmu sarakstam, noklikšķiniet uz pogas 

 loga labajā augšējā malā un pēc tam uz nepieciešamās tēmas nosaukuma. 
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Lai mainītu klašu grupu, noklikšķiniet uz loga kreisajā augšējā stūrī esošās pogas ar 

pašreizējo klašu grupu:  vai . Tiek atvērts sākuma 

logs, kurā var izvēlieties citu klašu grupu.  

 

Ieteikumi skolēnu pašvērtējuma veikšanai 

Katras tēmas noslēgumā tiek piedāvāts skolēnu pašvērtējuma uzdevums, lai pārrunātu 

ar skolēniem stundas gaitu – gan saturu, gan procesu, gan skolēnu emocionālās izjūtas. 

Refleksija ir svarīga pieredzes veidošanās sastāvdaļa, tāpēc skolotājs tiek aicināts 

katras tēmas beigās uzklausīt skolēnu secinājumus, pārdomas un atziņas. 

Pašvērtējuma uzdevums ir sadalīts 3 daļās – saturs, process, izjūtas. Pašvērtējuma 

laikā skolotājs var lūgt skolēnus izteikties, pārdomāt vai uzrakstīt atbildes uz kādu no 

jautājumiem, kas kļūst redzams, ekrānā noklikšķinot uz jautājuma zīmes: 

 Saturs – „Ko tu šodien uzzināji?”, „Kas tev lika aizdomāties vai pārskatīt 

savu viedokli?”, „Kas tevi pārsteidza vai izraisīja jautājumus?”, „Kas no 

šodien uzzinātā tev noderēs?” 

 Process – „Vai tu šodien ieklausījies citos?”, „Vai tev izdevās pamatot savas 

domas?”, „Vai tev izdevās atrast atbilstošus piemērus?”, „Vai, ieklausoties 

citos, tu apsvēri dažādas domas un argumentus?” 

 Izjūtas – „Vai tev bija interesanti?”, „Vai juties droši?”, „Vai juti 

klasesbiedru un skolotāja atbalstu?”, „Vai juties cienīts un izturējies ar 

cieņu pret citiem?” 

 

Pašvērtējuma jautājumu ekrāna logs. 
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E-MATERIĀLA TĒMAS UN IETEIKUMI 

SKOLOTĀJIEM DARBĀ AR 1.-3. KLAŠU SKOLĒNIEM 

1. tēma. Labsirdība 

Šīs tēmas mērķis ir veicināt skolēnos izpratni par vienu no cilvēka garīgajām vērtībām 

– labsirdību, veidojot saikni ar skolēna dzīves pieredzi. 

Katrs cilvēks var būt labsirdīgs – apveltīts ar labu gribu, iejūtīgs, labvēlīgs, laipns, 

līdzcietīgs, miermīlīgs. Šādas īpašības tiek uzskatītas par cilvēka garīgām vērtībām. 

Tās atspoguļojas cilvēka darbībā un domāšanā. Tikai, lai šīs vērtības kļūtu par 

īpašībām, tās ir jākopj un jāattīsta. Viens no veidiem, kā to paveikt, ir pieradināt sevi 

domāt par otra cilvēka izjūtām un vajadzībām ikdienas situācijās. 

Labsirdība ir nozīmīga vērtība, lai cilvēki, kuri dzīvo, mācās, strādā vai atpūšas, kopā 

justos labi un droši.  

Labsirdība sākas ar labām domām, laba vēlējumu otram, labvēlību, tā izpaužas 

līdzcietībā un vēlmē palīdzēt. 

1. uzdevums. Kā labsirdību var atpazīt? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 izprot, kas ir labsirdība; 

 mācās reflektēt, pamatot savas domas; 

 apzinās, ka labsirdība nav kādam pati par sevi piemītoša iezīme, to var 

attīstīt, un tā izpaužas rīcībā. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var aicināt skolēnus iedomāties kādu, kurš, viņuprāt, ir 

labsirdīgs, un pamatot, kādēļ, viņuprāt, izvēlētais cilvēks ir labsirdīgs. 

Uzdevumu var veikt visa klase kopā vai atsevišķās grupās – skolotājs var 

aicināt kādu no skolēniem vai, ja skolēni ir strādājuši grupās, tad katras 

grupas pārstāvi doties pie interaktīvās tāfeles un redzamā zīmējuma 

lodziņā ierakstīt savu variantu. 

Tehniskie padomi: Ja, interaktīvi veicot uzdevumu, gadījusies kļūda, ierakstot 

vārdus uzdevuma lapā, ar peli jānoklikšķina vietā, kur tas tika 

rakstīts un jādzēš vai jālabo teksts, izmantojot taustiņu Backspace 

vai Delete. Darba lapā ierakstīto tekstu var brīvi pārvietot, velkot ar 

peli. 

 Kad visas skolēnu atbildes ierakstītas, skolēni tiek rosināti uz sarunu „Kā 

labsirdību var atpazīt?”. Šo jautājumu skolotājs ekrānā var atvērt, 

noklikšķinot uz jautājuma zīmes ekrāna apakšā. Jautājums virza uz 

vispārināšanu, abstraktāku domāšanu. 

 Papildus skolotājs var vērst uzmanību uz šādiem jautājumiem: „Vai 

labsirdību var redzēt, dzirdēt, sajust? Ja jā, tad kā? Vai par labsirdību var 

spriest pēc:  

o cilvēka ārējā izskata; 

o cilvēka domām; 

o tā, ko cilvēks saka par sevi;  

o tā, ko citi saka par cilvēku;  

o cilvēka rīcības vienā atsevišķā gadījumā;  
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o cilvēka izturēšanās pret citiem cilvēkiem;  

o cilvēka izturēšanās pret nedzīvām lietām;  

o cilvēka izturēšanās pret dzīvniekiem, dabu?” 

 Skolotājs var rosināt skolēnus arī padomāt, vai dzīvnieki, daba, piemēram, 

upe, saule, ir vai var būt labsirdīgi, vai arī labsirdība ir tikai cilvēkiem 

piemītoša īpašība un spēja. 

 Skolotājs var lūgt katram skolēnam atcerēties kādu situāciju, kad viņš ir 

bijis vai vēlējies būt labsirdīgs, un pastāstīt par to pārējiem. 

 Skolotājs var sadalīt klasi grupās un lūgt, lai skolēni atceras kādas grāmatā 

lasītas vai filmās redzētas situācijas (2 vai 3), kurās skolotājs var lūgt 

skolēnus pārdomāt, kādas rakstura īpašības ir būtiskas noteiktas profesijas 

pārstāvim un vai labsirdība saistās ar noteiktu profesiju. Skolēni var minēt 

dažādas profesijas, bet skolotājs var palīdzēt ar uzvedinošiem jautājumiem, 

piemēram, „Vai pārdevējs, bērnu ārsts, treneris būtu labsirdīgs, ja …”. 

2. uzdevums. Vai ir labi būt labsirdīgam? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 paplašina izpratni par to, kas ir labsirdība; 

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šīs tēmas „atslēgjautājums” ir „Vai ir labi būt labsirdīgam?”. Uzdevums veidots tā, lai 

palīdzētu pētīt un apjēgt labsirdības jēgu un nozīmi. 

Lai skolēnus rosinātu un radinātu pamatot savas domas, uzdevumā sākotnēji ir 

piedāvātas divas atbildes – „Jā, jo …” un „Nē, jo …”, kā arī piedāvāti vairāki 

iespējamie argumenti, kas rosinātu pētīt dažādus labsirdības aspektus. Pie katra 

argumenta tiek piedāvāti padziļinoši, problēmu aktivizējoši jautājumi, kas palīdzēs 

veidot sarunu.  

 Lai skolēni varētu modelēt situācijas, skolotājs viņus var iepazīstināt ar 

vienu no argumentiem atbildei „Jā, jo…” un atbildei „Nē, jo…”. Argumenti 

un ar tiem saistītie jautājumi ir paslēpti. Lai skatītu argumentu, 

jānoklikšķina uz attiecīgās atbildes. 

 Skolēni tiek aicināti atbildēt uz jautājumu un pamatot atbildi.  

 Skolēnu argumenti tiek uzrakstīti uz tāfeles, noklikšķinot jebkurā vietā 

ekrānā. Kad parādās lodziņš, skolēns ieraksta tajā argumentu un aizvelk 

pie attiecīgās atbildes („Jā, jo…” vai „Nē, jo…”). Skolotājs tiek aicināts 

nebaidīties no pārsteidzošām, „nepareizām” skolēnu domām. 

 Noklikšķinot uz atbildes „Jā, jo…” vai „Nē, jo…”, atveras jau dotie 

argumenti. 

 Salīdziniet skolēnu argumentus ar interaktīvajā mācību līdzeklī 

redzamajiem un grupējiet līdzīgos! 

 Kopā ar skolēniem, piemēram, balsojot, skolotājs var izvēlēties kādu no 

argumentiem vai argumentu grupām un, noklikšķinot uz argumenta, 

atvērt pirmo jautājumu. 

 Skolotājs var sākt diskusiju. Pirmajam vārdu var dot kādam no skolēniem 

(skolēnu grupas pārstāvim), kurš minējis līdzīgu argumentu.  

Vispārīgi diskusijas vadīšanas ieteikumi atrodami metodiskā materiāla ievadā, 

6. lapaspusē. Diskusijas garumu un izmantojamo jautājumu skaitu skolotājs var variēt. 

Nav nepieciešams vienas mācību stundas laikā pārrunāt visus jautājumus. 
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3. uzdevums. Kas tev palīdz kļūt labsirdīgākam? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 veido izpratni par iespējām attīstīt sevī un citos labsirdību; 

 mācās skaidrot un grupēt rīcības un īpašības pēc pazīmēm; 

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs uzdevumu var sākt ar stāstu: „Te redzami burvju āboli. Ja apēd 

sarkano ābolu, cilvēks kļūst labsirdīgāks, ja apēd dzelteno – cilvēka sirds 

pamazām nocietinās. Tu un tavi klasesbiedri esat burvji! Iekrāso ābolus 

attiecīgajā krāsā! Ja par kādu ābolu šaubies, nokrāso to zaļu. Pamato savu 

krāsas izvēli!” 

 Skolotājs var lūgt kādu brīvprātīgo vai brīvprātīgos doties pie interaktīvās 

tāfeles vai pats skaļi saukt vārdus un lūgt kādam skolēnam atbildēt un 

pamatot, vai konkrētā īpašība vai rīcība palīdz kļūt labsirdīgākam. 

Atkarībā no atbildes uz vārda jānoklikšķina ar sarkano (Palīdz), dzelteno 

(Nepalīdz) vai zaļo (Šaubos) otiņu. Ja skolēni nesaprot kāda vārda nozīmi, 

skolotājs tiek aicināts to paskaidrot. 

 Iekrāsojot ābolus, skolotājs var lūgt skolēnus nosaukt konkrētus piemērus 

un rīcības.  

 Pēc īpašību un rīcības grupēšanas ieteicams pavaicāt, vai klasesbiedri 

piekrīt vai nepiekrīt izvēlētajai krāsai. Ja ir domstarpības, tās ieteicams 

pārrunāt kopīgi. Nebaidieties no viedokļu dažādības un neparastām 

atbildēm, ja tās ir pietiekami pamatotas! 

 Šādi var diskutēt par visiem ekrānā redzamajiem vārdiem un tos iekrāsot. 
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Papildus, veicot šo uzdevumu, skolotājs var lūgt katram skolēnam izvēlēties, kurus trīs 

ābolus viņš visvairāk gribētu paturēt sev un kurus trīs – negribētu. Pēc tam skolotājs 

var aicināt skolēnus pamatot savas domas. Kad skolēni ir izteikušies, skolotājs var 

apkopot rezultātus, nosakot, kuri ir vispopulārākie āboli un kuri minēti kā 

visnevēlamākie. 

Papildjautājumi, kurus skolotājs var uzdot skolēniem pārdomāšanai: 

 Kāda ir atšķirība starp labsirdīgu cilvēku un labsirdīgu rīcību? 

 Vai ikviens var būt labsirdīgs? 

 Vai, esot labsirdīgs, cilvēks palīdz arī citiem būt labsirdīgiem? 

Papildjautājumus (vai kādu no tiem) var izmantot sarunai vai uzdot skolēniem 

individuālām pārdomām. 
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2. tēma. Izpalīdzība 

Tēmas „Izpalīdzība” mērķis ir veicināt skolēnos izpratni par palīdzēšanu, vēršot 

uzmanību, ka izpalīdzība dažos gadījumos ir saistīta arī ar pašaizliedzīgu rīcību un 

nesavtīgumu. 

Izpalīdzība ir sadarbība un palīdzība, bet, izvērtējot situāciju, nevis akli ļaujoties 

impulsiem. Skolotājs var rosināt skolēnus pārdomāt, kā viņi paši justos, saņemot 

palīdzību no citiem, kuros gadījumos vēlētos saņemt palīdzību un kā jūtas, kad palīdz 

citiem. 

Izpalīdzības veidi, kas veicina cilvēku sadarbību, var būt dažādi – dalīties ar lietām, 

palīdzēt ar padomu, uzmundrināt vai palīdzēt veikt kādu darbību. 

1. uzdevums. Kad tu kādam esi palīdzējis? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti domāt par izpalīdzību, veidojot tēmas saikni ar skolēna dzīves 

pieredzi un izjūtām; 

 atpazīst izpalīdzības izpausmes dažādās dzīves situācijās; 

 mācās pamatot savas domas. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var aicināt skolēnus aplūkot attēlus un pārrunāt, kas tajos 

redzams. Ko dara attēlos redzamie cilvēki? Kā katrs no viņiem varētu 

justies? Klasē varat pārrunāt arī jautājumus par emocionālo un fizisko 

drošību. Par fizisko drošību papildus varat skatīt materiālu:  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_d

arba_lapas/index.html  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html


METODISKAIS MATERIĀLS DARBAM AR VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS E-MATERIĀLU 1.-6. KLASEI 18 

Tehniskie padomi: Lai, runājot par kādu attēlā redzamo situāciju, pārējie 

zīmējumi nenovērstu skolēnu uzmanību, var noklikšķināt uz 

konkrētā attēla, lai to palielinātu. Lai atgrieztos skatā, kur redzami 

visi attēli, jānoklikšķina uz pogas ar daudzpunkti loga kreisajā 

augšējā stūrī. 

 

 Ja skolotājs noklikšķina uz jautājuma zīmēm virs un zem zīmējumiem, 

redzami divi jautājumi: 

o Kad tev kāds ir palīdzējis? Ko tu darīji un kā tu juties? 

o Kad tu kādam esi palīdzējis? Ko tu darīji un kā tu juties? 

 Šos jautājumus mācību stundā var izmantot šādi: 

o Skolotājs var lūgt kādu brīvprātīgo vai brīvprātīgos pastāstīt par attēlā 

redzamo. 

o Skolotājs var atvērt vienu no jautājumiem un aicināt skolēnus 

atcerēties kādu konkrētu situāciju un pārdomāt atbildi (organizējot 

darbu grupās vai pa pāriem). 

o Skolotājs var aicināt pastāstīt, ko interesantu vai negaidītu skolēni 

dzirdējuši klasesbiedru atbildēs. 

 Skolotājs tiek aicināts īpašu uzmanību pievērst tam, ko skolēni stāsta par 

savām izjūtām, sniedzot palīdzību vai to saņemot. Kas ir līdzīgs? Kas 

atšķirīgs? Piemēram, skolēni varētu būt pamanījuši, ka gan palīdzības 

sniedzējam, gan tās saņēmējam ir prieks un gandarījums. Kāpēc? 

Iespējams, ir situācijas, kad viens jūtas pārliecināts un drošs, otrs ir 

nedrošs un nobijies, bet varbūt abi jūt bailes. Kas tādās situācijās ir būtiski 

– savstarpēja uzticēšanās, miera saglabāšana, sevis pārvarēšana? Skolotājs 

var aicināt skolēnus pastāstīt, kāda veida palīdzību viņi ir visbiežāk 

saņēmuši no citiem: 

o uzmundrinājumu grūtā situācijā; 

o materiālas lietas; 

o palīdzību veikt kādu darbību. 
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2. uzdevums. Vai vajag citiem palīdzēt? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 paplašina izpratni par to, kas ir izpalīdzība; 

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šīs tēmas „atslēgjautājums” ir „Vai vajag citiem palīdzēt?”, un uzdevums veidots, lai 

pētītu un apjēgtu vārda „izpalīdzība” nozīmi. 

Šajā uzdevumā sākotnēji ir redzams jautājums un atbildes – „Jā, jo…” un „Nē, jo…”. 

Uzdevumā tiek piedāvāti vairāki iespējamie argumenti, kas rosinātu pētīt dažādus 

izpalīdzības aspektus. Pie katra argumenta tiek piedāvāti padziļinoši, problēmu 

aktivizējoši jautājumi, kas palīdzēs veidot sarunu. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli atbildēt uz jautājumu un pamatot 

atbildi, vai drīkst nepalīdzēt briesmās vai negadījumā nonākušam bērnam, 

pieaugušajam, nepazīstamam pieaugušajam. Skolotājs var aicināt spriest 

par personisko atbildību un rīcību nelaimes gadījumu vai krīzes situācijās, 

atgādinot, ka vienmēr kritiski jāizvērtē palīdzības sniegšana nepazīstamam 

pieaugušajam. 

 Skolotājs var pierakstīt skolēnu argumentus uz tāfeles, noklikšķinot 

jebkurā vietā uz ekrāna. Kad parādās lodziņš, tajā var ierakstīt argumentu 

un aizvilkt pie attiecīgās atbildes („Jā, jo…” vai „Nē, jo…”). Nebaidieties 

no pārsteidzošām, „nepareizām” domām! 

 Skolotājs var atvērt dotos argumentus atbildēm „Jā, jo…” vai „Nē, jo…”. 
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 Atvērtos argumentus var salīdzināt ar skolēnu argumentiem un grupēt 

līdzīgos. 

 Kopā ar skolēniem, piemēram, balsojot, var izvēlēties kādu no 

argumentiem (argumentu grupām) un, klikšķinot uz argumenta, atvērt 

pirmo jautājumu. 

 Tad skolotājs var sākt diskusiju. Pirmajam vārdu var dot kādam no 

skolēniem  vai skolēnu grupām, kurš minējis dotajam līdzīgu argumentu. 

 Skolotājs var arī aktualizēt meklēt risinājumus par palīdzības sniegšanu: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf 

17.lpp. 

3. uzdevums. Vai tu palīdzētu? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 pēta un domā par palīdzības būtību, par rīcības cēloņiem un iespējamām 

sekām; 

 salīdzina un pārdomā vērtības un kritērijus, kas ir spriedumu pamatā; 

 mācās analizēt, pamatot un spriest. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Uzdevumā dotas septiņas situācijas. To apraksts atveras, ja noklikšķina uz aplīša ar 

daudzpunktēm. Katrā no situācijām kādam, iespējams, vajadzīga palīdzība. Skolēna 

uzdevums ir izvēlēties, vai viņš šajā situācijā palīdzētu. 

 Skolotājs var aicināt kādu skolēnu doties pie interaktīvās tāfeles 

noklikšķināt uz aplīša un atvērt tekstu. Ja vēlas strādāt tikai ar dažiem 

konkrētiem piemēriem, skolotājs tos var atvērt pats. 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf
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 Skolēns izvēlas, vai viņš šajā situācijā palīdzētu, vai nē. Skolēns drīkst 

novietot situāciju rāmītī „Palīdzētu” vai „Nepalīdzētu”, tikai vienlaikus 

piedāvājot savas izvēles skaidrojumu. Piemēram, palīdzētu mazajam 

brālim, jo viņš pats nevar aizsiet kurpes, kā arī izrunāt rīcības cēloņus un 

sekas, ētisko un neētisko aspektu, piemēram, situācijā „Māsai pa kluso 

nočiept saldumus”. Ja skolēna atbilde nav pietiekami argumentēta, 

uzdodiet papildu jautājumus, lai skolēnam būtu iespēja sniegt savu 

skaidrojumu. Šajā ziņā vajadzētu būt stingram – būtu jāpastāv, ka 

skaidrojumam jābūt. 

 Atvērto situāciju skolēns attiecīgi novieto pie „Palīdzētu” vai 

„Nepalīdzētu”. Ja skolēns nevar izlemt vai viņam ir vairāki pretrunīgi 

skaidrojumi savai izvēlei, tad situāciju novieto rāmītī ar jautājuma zīmi. 

Piemēram, vai skolēns palīdzētu atbrīvot putnu, jo putnam sāp, vai 

nepalīdzētu, jo putns ir savainots un, visticamāk, neizdzīvos – palīdzot, 

putna ciešanas tikai paildzināsies. 

 Skolotājs var aicināt kādu citu skolēnu strādāt ar citu situāciju. Tā var 

turpināt, līdz visas situācijas ir novietotas rāmīšos. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus aplūkot situāciju izkārtojumu ekrānā un 

pavaicāt, vai kāds nepiekrīt šim izkārtojumam un vēlas ko mainīt. 

Nebaidieties no viedokļu dažādības un neparastām atbildēm, ja tās ir 

pietiekami pamatotas. 

Katru izpalīdzības piemēru skolotājs var izvērst plašāk un izmantot to skolēnu 

domāšanas veicināšanai: 

 „Trīsgadīgajam brālim aizsiet kurpju auklas” – vai ir jāpalīdz kādam, kurš 

mācās pats kaut ko patstāvīgi darīt? Vai jāpalīdz visiem, kuri ir jaunāki? 

 „Māsai pa kluso nočiept saldumus” – vai jāpalīdz nebūt godīgam? Vai 

jāpalīdz, ja māsa vēlas uzcienāt nabadzīgu kaimiņu meiteni? Vai jāpalīdz, ja 

māsai ir alerģija pret saldumiem? 

 „Palaist brīvībā putnu, kuru noķēris kaķis” – vai jāpalīdz, ja īsti nevari 

novērtēt rīcības iznākumu, piemēram, kaķa sakosts putns, visticamāk, ies 

bojā. Vai arī tad tas būtu jāatbrīvo? Kādēļ? Kaķis nes medījumu savam 

saimniekam kā pateicības un mīlestības apliecinājumu. Vai tas šajā 

gadījumā jāņem vērā? 

 „Draugam norakstīt kontroldarba atbildi” – vai jāpalīdz draugam negodīgā 

rīcībā? Vai tā patiešām būs palīdzēšana? 

 „Palīdzēt kādam, kurš tevi iepriekšējā dienā izsmējis” – vai jāpalīdz 

cilvēkam, kas tevi sāpinājis? Vai piedošana un palīdzēšana ir svarīgākas par 

aizvainojumu un dusmām? 

 „Izkļūt no ūdens ledū ielūzušam nepazīstamam puikam”– vai jāpalīdz, ja 

tas pašam ir bīstami? Vai drīkst nepalīdzēt nelaimē nokļuvušam? Vai, 

palīdzot otram, ir svarīgi apzināties savu iespēju robežas?  
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 „Izaugt visām ozolzīlēm” – šis piemērs liek domāt plašāk un hipotētiski. 

Kas notiku, ja izaugtu visas ozolzīles? Vai tas ir nepieciešams? Vai jāpalīdz 

darīt kas tāds, kas ir pret dabisko lietu kārtību? Piemērs liek aizdomāties 

par to, ka daba dzīvo pati savu dzīvi un cilvēkam tas būtu jārespektē. 
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3. tēma. Pieaugšana 

Šīs tēmas mērķis ir veicināt skolēnos izpratni, kā rūpēties par sevi. Skolotāja uzdevums 

būtu mudināt skolēnus izprast to, ka katram pašam jāgādā par savu fizisko un garīgo 

labsajūtu.  

Nereti bērnu nerūpēšanos par sevi izraisa nevis slinkums, nevīžība vai niķošanās, bet 

gan tā brīža ierobežotās zināšanas par to, kas un kā ir jādara, piemēram, jātīra zobi no 

rīta un vakarā vai jāizžāvē samirkušie zābaki. Nevēlēšanās uzņemties atbildību par 

sava apģērba kārtīgumu un skolas lietām bieži ir saistāma arī ar bērnu nevēlēšanos 

pieaugt, jo būt mazam un ļaut citiem rūpēties par sevi ir ērti.  

Skolēniem ir svarīgi iemācīties parūpēties par sevi un pieņemt sevi tādu, kāds katrs ir 

– ar savām domām, izjūtām, vēlmēm, bet tajā pašā laikā būt atbildīgam par to 

izpausmi. Skolēniem nepieciešama izpratne par to, ka cits cilvēks, klasesbiedrs arī ir 

jutīga būtne ar savām vēlmēm, sapņiem, domām un pārāk kritizējoša vai strauja rīcība 

var citu aizvainot. 

1. uzdevums. Ko nozīmē kļūt pieaugušam? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti domāt par to, kā tas ir „kļūt pieaugušam”;  

 gūst izpratni par pieaugšanu kā sevis pilnveidošanu; 

 mācās pamatot savas domas. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Noklikšķinot uz „Stāsts par Pepiju”, var atvērt un izlasīt fragmentu no 

Astrīdas Lindgrēnas darba „Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Ja skolēniem ir 

atbilstoša lasītprasme, var lūgt četrus skolēnus tekstu izlasīt lomās (Pepija, 

Annika, Tomijs, teicējs). 

 Ja noklikšķina uz jautājuma zīmēm virs un zem zīmējumiem, redzami divi 

jautājumi: 

o Ko nozīmē kļūt pieaugušam? 

o Vai cilvēks kļūst pieaudzis pats no sevis? 

 Vispirms skolotājs var atvērt augšējo jautājumu un pārrunāt to ar 

skolēniem. Tad atvērt otru jautājumu un aicināt skolēnus pāros vai nelielās 

grupās atbildēt arī uz to. Šo uzdevumu skolotājs var izmantot gan īsai 

ierosmei, gan arī veidot garāku sarunu, izmantojot papildjautājumus:  

o Kas nosaka, kādā vecumā cilvēks ir pieaudzis? 

o Vai cilvēks ir pieaudzis, kad pats tāds jūtas, vai kad citi viņu par tādu 

uzskata? 

o Kas cilvēkam palīdz pieaugt? 

o Kas ir nepieciešams, lai cilvēks veidotos un kļūtu pieaudzis (nobriedis 

gan fiziski, gan garīgi)? 

 Ieteicams ar skolēniem pārrunāt, ka fiziskā augšana notiek pati no sevis, 

taču, lai veidotos par pilnvērtīgu pieaugušo, nepieciešams apgūt zināšanas 

un prasmes, saņemt citu cilvēku rūpes, padomus, gādību, kā arī svarīgas ir 

paša cilvēka pūles un ieguldījums sevis attīstībā un pilnveidē. 

2. uzdevums. Vai tu gribi kļūt pieaudzis? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 paplašina izpratni par vārdu „pieaudzis”;  

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šī uzdevuma atslēgjautājums ir „Vai tu gribi kļūt pieaudzis?”.  

Sākotnēji ekrānā ir redzams jautājums un atbildes – „Jā, jo…” un „Nē, jo…”. 

Uzdevumā tiek piedāvāti vairāki iespējamie argumenti. Pie katra argumenta tiek 

piedāvāti padziļinoši, problēmu aktivizējoši jautājumi, kas palīdzēs veidot sarunu.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli pārdomāt jautājumu un savu 

atbildi.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus rakstīt savus argumentus uz tāfeles, 

noklikšķinot jebkurā vietā uz ekrāna.  

 Skolotājs var aicināt grupēt līdzīgos argumentus, mēģinot saskatīt un 

pamatot to kopīgās iezīmes. 

 Klikšķinot uz atbildes („Jā, jo…” vai „Nē, jo…”), var atvērt dotos 

argumentus. 

 Skolēnu argumentus var salīdzināt ar e-materiālā redzamajiem 

argumentiem.  

 Kopā ar skolēniem, piemēram, balsojot, skolotājs var izvēlieties kādu no 

argumentiem (argumentu grupām) un, klikšķinot uz argumenta, atvērt 

pirmo jautājumu, par kuru sākt diskusiju. 
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3. uzdevums. Kad cilvēks ir pieaudzis? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 bagātina vārdu krājumu;  

 mācās radoši domāt un sadarboties.  

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Ja skolotājs vēlas un tas ir atbilstoši situācijai klasē, vispirms ekrānā 

redzamo jautājumu var izmantot kā refleksijas jautājumu. Skolotājs var 

aicināt skolēnus sniegt atbildi, pabeidzot teikumu: „Cilvēks ir pieaudzis, 

kad...” vai „Cilvēks ir pieaudzis, ja ...”. Uzdevumu ieteicams veikt 

individuāli, pat rakstiski. Pēc izvēles var pārrunāt atbildes, sadalot 

skolēnus pāros vai grupās. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus no ekrānā redzamajām plāksnītēm salikt 

vārdu „Pieaudzis” (plāksnītes jāievelk rāmītī „Pieaudzis” un jākārto 

virzienā no augšas uz leju). Atkarībā no skolēnu vecuma un prasmēm, 

skolotājs var palīdzēt novietot plāksnītes, lai vertikāli veidotos vārds 

„PIEAUDZIS”.  

Kad vārds ir salikts, tālāko darbību ar uzdevumu var veikt atbilstoši katras klases 

situācijai, piemēram: 

 Aicināt skolēnus individuāli (vai pāros) izvēlēties kādu no šī vārda burtiem 

un izdomāt vienu īpašību, ko viņi vēlētos sevī, kad būs pieauguši, un kas 

sākas ar šo burtu. Pēc tam skolotājs var saukt burtu un vaicāt, kurš ir 

izdomājis īpašību, kas sākas ar attiecīgo burtu. 

 Skolotājs var skolēnus sadalīt deviņās grupas un katrai grupai norādīt 

vienu burtu, ar kuru strādāt.  
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 Klasi var sadalīt grupās un lūgt, lai katra grupa aizpilda visus lodziņus (uz 

papīra). Tad grupu pārstāvji pēc kārtas dodas pie tāfeles un ieraksta savus 

variantus.  

Tehniskie padomi: Vienā lodziņā var ierakstīt vairākas atbildes vai arī lodziņu 

aizpildīšanu var atkārtot vairākkārtīgi. 

 

Piemērs īpašības vārdiem: 

Patstāvīgs, priecīgs 

Iejūtīgs, izpalīdzīgs 

Elegants, enerģisks 

Atbildīgs, asprātīgs 

Uzticams, uzņēmīgs 

Draudzīgs,  drosmīgs 

Zinošs, zinātkārs 

Interesants, izdarīgs 

Sirsnīgs, saudzīgs 
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4. tēma. Paklausība 

Šīs tēmas mērķis ir veicināt skolēnos izpratni par paklausību, bet tajā pašā laikā 

apzināt sevi kā brīvu cilvēku, pieņemot lēmumus. 

1.-3. klašu skolēniem paklausība kā rīcība būtu jāsaista ar apkārt esošo, sabiedrībā 

noteikto kārtību – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Skolēni paši vēl nevar piedalīties 

sabiedrības normu un valdošās kārtības noteikšanā, piemēram, nevar noteikt, cikos 

būtu jāsākas mācību stundām, deju vai futbola nodarbībām, kuri mācību priekšmeti 

jāmācās. Tāpēc bērniem būtu jāpaklausa tiem, kuri viņus audzina un māca – vecākiem, 

skolotājiem.  

Skolotājs var piebilst, ka paklausot skolēni iegūst gan zināšanas, gan drošības izjūtu, 

gan attīsta sevī apziņu, ka vispirms ir pienākums un padarīts darbs, tikai pēc tam 

atpūta vai izklaides. 

1. uzdevums. Kas ir brīvība? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti domāt par paklausības un brīvības tēmu un ar to saistītajiem 

jautājumiem;  

 gūst priekšstatu par brīvību kā būtisku cilvēka dzīves un darbības 

nosacījumu; 

 mācās pamatot savas domas un ieklausīties citu skolēnu viedoklī, 

pārdomājot to. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Tēmas sākumā tiek piedāvāts iepazīties ar trīs bērnu izteikumiem par 

brīvību – kā viņi saprot, ko nozīmē būt brīvam. Apzināti izvēlēti atšķirīgi 

izteikumi, lai dotu ieskatu par brīvības dažādajiem aspektiem. 

 Skolotājs pēc savas izvēles var noklikšķināt uz viena no ekrānā 

redzamajiem bērna attēliem (secība nav svarīga) vai arī dot iespēju kādam 

no skolēniem noklikšķināt uz attēla un skaļi nolasīt uzrakstīto. 

o Renāte: „Es uzzīmēju, ka mēs ar māsīcu Ilzi spēlējam bumbu. Esam 

sakārtojušas savas istabas, un esam brīvas.” Šī izteikuma jēga ir 

parādīt, ka būt brīvam nozīmē, ka ir iespēja darīt to, ko cilvēks vēlas. 

Savukārt iespēju darīt to, ko vēlamies, mēs nopelnam tad, kad esam 

paveikuši noteiktus pienākumus. Piemēram, pieaudzis cilvēks iet uz 

darbu un pelna naudu, lai ne tikai nodrošinātu savu iztiku un ikdienas 

vajadzības, bet arī lai varētu īstenot kādus savus hobijus. Savukārt 

skolēns, ja ir izmācījies un paveicis viņam uzticētos mājas darbus, var 

nopelnīt izklaidi ar draugiem un patīkami pavadīt laiku. 

o Anna: „Es zīmēju puķes, jo tās ir brīvas. Aug, kur grib un kad grib. Es 

dažreiz jūtos kā puķe.” Šī izteikuma jēga ir parādīt, ka brīvība asociējas 

ar neatkarības izjūtu,  respektīvi, brīvība izsaka spēju būt neatkarīgam 

no apstākļiem. 

o Ēriks: „Es skrienu, lēkāju kopā ar brāli. Ja ir brīvība, tad galvenais ir 

blēņas.” Šī izteikuma jēga ir parādīt, ka brīvības izpausme var būt 

iespēja darīt ko tādu, kas citādi nebūtu iespējams. Tomēr, izlasot šo 

izteikumu un pārrunājot to ar skolēniem, būtu svarīgi uzsvērt, ka 

jebkurai cilvēka darbībai ir sekas, ka par savas rīcības sekām ir 

jāuzņemas atbildība. Būtu jānonāk pie svarīgas atziņas, ka brīvība nav 

visatļautība un ka tās izpausmēm ir jābūt saistītām ar cieņu pret 

apkārtējiem un cieņu citam pret citu. 

 Skolotājs tiek aicināts ar skolēniem pārrunāt, kā viņi saprot attiecīgos 

izteikumus par brīvību. 

 Skolotājs var ļaut skolēniem individuāli vai grupās pārdomāt, kas ir 

brīvība.  

 Skolotājs var aicināt katru skolēnu vai grupas pārstāvi izteikt savu 

viedokli. 

 Skolotājs var aicināt pastāstīt, ko interesantu vai negaidītu skolēni 

dzirdējuši klasesbiedru atbildēs.  
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2. uzdevums. Kad Tu esi vai neesi brīvs? 

Pildot uzdevumu, skolēni: 

 paplašina izpratni par priekšstatu „brīvība”; 

 mācās pamatot savas domas; 

 attīsta spēju analizēt dažādas ikdienas dzīves situācijas, izprast to jēgu. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Uzdevumā par brīvību tiek piedāvāta iespēja skolēniem pašiem modelēt un 

aprakstīt situācijas, kad, viņuprāt, viņi ir brīvi un kad  – nav brīvi. 

Noklikšķinot uzdevuma lapā, var ierakstīt attiecīgās frāzes un pēc tam 

ievilkt tās atbilstošajā grupā – ekrānā iezīmētajā laukumā. 

 Šis uzdevums ir kā turpinājums iepriekšējam uzdevumam, kurā skolēni ir 

izteikuši savus priekšstatus par brīvību.  

Tehniskie padomi: Ja, interaktīvi veicot uzdevumu, gadījusies kļūda, ierakstot 

vārdus uzdevuma lapā, ar peli jānoklikšķina vietā, kur tas tika 

rakstīts un jādzēš vai jālabo teksts, izmantojot taustiņu Backspace 

vai Delete. Darba lapā ierakstīto tekstu var brīvi pārvietot, velkot 

ar peli. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus pa vienam vai grupās pārdomāt situācijas, 

kad viņi jūtas brīvi un kad viņi tādi nejūtas.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus (pēc brīvprātības principa vai grupu 

pārstāvjus) doties pie tāfeles un, noklikšķinot rāmītī, ierakstīt savus 

piemērus.  
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 Būtiski, lai katrs skolēns savu izvēli pirms ierakstīšanas pamatotu. Ja 

pamatojums nav īsti saprotams, tad skolotājs var uzdot jautājumu 

skolēnam un lūgt precīzāk paskaidrot savu domu.  

 Skolotājs var kopīgi ar klasi pārrunāt skolēnu minētos variantus. 

3. uzdevums. Vai vecāki vienmēr jāklausa? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 veido priekšstatu par brīvību cilvēku savstarpējās attiecībās;  

 izprot brīvības un atbildības būtisko saistību, rīcības seku nozīmi; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Pieredze rāda, ka lielākajā daļā gadījumu skolēniem brīvība asociēsies ar dažādām 

izpausmēm, kurās viņi dara to, ko vēlas, kurās viņi jūtas labi un ir priecīgi, bet 

pretstats brīvībai saistīsies ar pienākumu pildīšanu un klausīšanu vecākiem, kas  

1.-3. klases vecumposmā īpaši ietekmē skolēna izvēles un regulē viņa brīvības 

izpausmes.  

Tāpēc, izvirzot jautājumu, vai vecāki vienmēr jāklausa, tiek noskaidrots, kādās 

situācijās cilvēka brīvība būtu ierobežojama, kāpēc brīvība būtiski saistās ar atbildību 

un izpratni par savas darbības sekām, un kāpēc pieaugušie, reizēm neļaujot bērniem 

darīt to, ko viņi vēlas, dara labu. 
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Šī uzdevuma „atslēgjautājums” ir „Vai vecāki vienmēr ir jāklausa?”. Uzdevums veidots 

tā, lai palīdzētu izvērtēt un analizēt dažādas saskarsmes situācijas, kas veidojas starp 

skolēniem un viņu vecākiem. 

 Lai skolēnus rosinātu un radinātu pamatot savas domas, uzdevumā 

sākotnēji ir piedāvātas divas atbildes – „Jā, jo …” un „Nē, jo …”, kā arī 

piedāvāti vairāki iespējamie argumenti, kas rosinātu pētīt dažādus situāciju 

aspektus. Pie katra argumenta tiek piedāvāti padziļinoši, problēmu 

aktivizējoši jautājumi, kas palīdzēs sākt sarunu. 

 Vēlams uzdevuma izpildi sākt ar argumentu „par”, noklikšķinot uz aplīša 

„Jā, jo…”.  Kļūst redzams pirmais piedāvātais arguments. Katru nākamo 

apgalvojumu var atvērt, ja noklikšķina uz daudzpunktes blakus 

iepriekšējam apgalvojumam. 

 Vecāki par mani rūpējas. 

o Skolēni tiek aicināti izskaidrot, ko viņi saprot ar vecāku rūpēm par 

sevi. Šajā gadījumā uzsvars tiek likts uz to, ka vecāku rūpes ir vērstas 

uz labām sekām – ja, piemēram, vecāki neļauj aukstā laikā iet ārā bez 

šalles, tad viņi nevis vēlas ierobežot bērna brīvību, bet gan rūpējas, lai 

bērns neapsaldētos. 

o Klausoties skolēnu piemēros, skolotājs var lūgt, lai viņi paši pasaka, 

kādas labvēlīgas sekas vecāku rūpes rada, un kādas būtu sekas, ja 

vecāki savas rūpes attiecīgajā gadījumā neizrādītu. 

 Ja neklausīšu, var notikt kaut kas slikts. 

o Skolēni tiek aicināti minēt piemērus no savas dzīves, kad viņiem būtu 

iespēja neklausīt savus vecākus, un kas tādā gadījumā varētu notikt, 

piemēram, neklausot padomam neēst nepazīstamas meža ogas vai 

sēnes, var saindēties.  

 Vecāki ir gudrāki un vairāk pieredzējuši. 

o Skolēni tiek aicināti minēt gadījumus no savas dzīves, kad saņēmuši no 

vecākiem padomu un pārliecinājušies, ka tas ir derīgs, un ka vecāki 

bijuši gudrāki un ar lielāku pieredzi par viņiem. Piemēram, vecāki 

dalās savā pieredzē un tā palīdz risināt dažādas dzīves situācijas un 

problēmas: „Neej tumšā laikā ārā bez atstarotāja, jo tā autovadītāji tevi 

tumsā neredz”. Šī apgalvojuma jēga ir norādīt, ka ne visi bērni paši vēl 

savas pieredzes trūkuma dēļ var apzināties visas savas rīcības sekas, kā 

arī to, ka, pieņemot vecāku padomu, viņi var būt pasargāti no 

nevēlamiem notikumiem un būt drošībā. 

 Visi trīs iepriekš minētie apgalvojumi savā būtībā ir līdzīgi, un to mērķis ir 

parādīt, ka vecāki ir jāklausa. Skolēnos jāveido izpratne, ka ir reizes, kad ir 

vērts ierobežot savu brīvību, lai pasargātu sevi no nelabvēlīgām sekām. 

 Skolotājs var turpināt uzdevuma izpildi ar „pret” argumentiem, 

noklikšķinot uz aplīša „Nē, jo…”. Kļūst redzams pirmais piedāvātais 
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arguments. Katru nākamo apgalvojumu var atvērt, ja noklikšķina uz 

daudzpunktes blakus iepriekšējam apgalvojumam. 

 Vecāki dažreiz var nezināt, kā labāk darīt. 

o Skolēni tiek aicināti izdomāt piemērus, kuri atspoguļotu gadījumus, 

kad skolēni var demonstrēt savu patstāvību un domātspēju, un, 

iespējams, pat dot kādu padomu vecākiem. Mūsdienās tipiska būs 

situācija, kad bērni, piemēram, labāk zina, kā izmantot mūsdienu 

tehnoloģijas, lai ātrāk nonāktu pie kāda risinājuma. 

 Kādreiz arī bērnam var būt taisnība. 

o Šī apgalvojuma kontekstā skolēnus var aicināt meklēt piemērus no 

savas dzīves un literatūras avotiem, kad pieaugušajiem – vecākiem, 

kaimiņam, skolotājam – nav bijusi taisnība. Skolotājs ar personisko 

piemēru var rosināt bērnu izteikties par situācijām, kad vecākiem vai 

skolotājam ir bijis jāieklausās bērna viedoklī, atzīstot savu kļūdu. 

Skolotājs aktualizē jautājumu par dialoga nozīmi starp dažādām 

paaudzēm. Piemēram, vecāki skatās basketbola spēli, kurā piedalās 

viņu bērns, un ir neapmierināti ar sava bērna sniegumu. Pēc spēles 

noskatīšanās vecāki izsaka savas pretenzijas un sāk mācīt bērnu, kā 

bija jādara. Šādā situācijā bērnam ir tiesības iebilst un teikt, ka viņš 

klausa trenera norādes un izpilda trenera dotos uzdevumus, un ka 

vecāki, no malas raugoties, varbūt nevar nemaz zināt, kā būtu jāspēlē 

pareizi. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus pašus formulēt savus argumentus „par” un 

„pret” un pierakstīt tos uz lapas. Tas veicinās skolēna viedokļa veidošanos.  

 Pārrunājot ar skolēniem „par” un „pret” argumentus, ir ļoti svarīgi, lai 

skolēni piemērus meklētu un piedāvātu paši. Skolotājs šī uzdevuma izpildē 

ir ierosinātājs un palīgs. Skolotājs tiek aicināts kopīgi ar klasi pārrunāt un 

salīdzināt argumentus. Ļoti būtiski ir palīdzēt skolēniem saprast 

iespējamos risinājumus gadījumos, kad vecāku un bērnu viedoklis kādā 

jautājumā ir atšķirīgs.  
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4. uzdevums. Paklausība un brīvība 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti vēlreiz pārdomāt, ko nozīmē paklausība un ko – brīvība;  

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus.  

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Piedāvātie jautājumi izmantojami diskusijas virzīšanai un padziļināšanai: 

o Vai brīvība nozīmē neklausīt vecākus? 

o Ja neklausi savus vecākus, vai vienmēr vari būt drošs, ka rīkojies pareizi? 

o Vai vecāki, ierobežojot tavu brīvību, dara tev labu? 

o Kas ierobežo tavu brīvību? 

o Vai tu vari būt vienlaikus paklausīgs un brīvs? 

o Kad nav jāklausa citiem? 

 Diskutējot par jautājumu „Kad nav jāklausa citiem?”, skolotājs varētu 

uzsvērt, ka ļoti kritiski ir jāizvērtē svešinieku lūgumi, jo skolēns nezina šī 

cilvēka patiesos nodomus un riskē ar savu drošību vai pat dzīvību. 

 Skolotājs pēc savas izvēles var uzdot jautājumus individuāli vai sadalīt klasi 

6 grupās, kas katra meklē atbildes uz savu jautājumu. Skolotājs atbildes 

var apkopot un sniegt rezumējumu par tēmu  „Paklausība”.  

Tehniskie padomi: Noklikšķinot uz aplīša ar jautājuma zīmi, jautājums tiek 

palielināts pa visu ekrānu. Lai nenovirzītu skolēnu domas no 

diskutējamā jautājuma, pārējie jautājumi tiek paslēpti. Lai izvēlētos 

citu diskusijas jautājumu, jānoklikšķina uz aplīša ar daudzpunkti 

ekrāna kreisajā stūrī.  
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5. tēma. Būt vienam un būt kopā ar citiem 

Šīs tēmas mērķis ir veicināt skolēnos izpratni par kopīgām vērtībām, savstarpējām 

attiecībām un to nozīmi ikdienā. Skolēniem ir ļoti svarīgi būt pieņemtiem noteiktās 

sociālajās grupās – ģimenē, klasē vai, piemēram, sporta grupā. Ja skolēns jūtas 

saprasts, pasargāts un drošs gan ģimenē, gan klasē, viņš būs atvērts saziņai ar citiem 

cilvēkiem. 

Uzdevumu mērķis ir rosināt skolēnus pārdomāt par to, kas ir „vientulība”, „būt kopā” 

un „draudzība” un ko katrs var darīt, lai uzlabotu savas izjūtas un būšanu kopā ar 

citiem. Draudzīga un labestīga gaisotne palīdz un ļauj ikvienā situācijā cilvēkiem būt 

patiesiem un atklātiem, brīvi paust savas domas un izjūtas. Skolotājam būtu jāuzsver, 

ka saskarsmē nozīmīgs ir it viss – izteiktie vārdi, darbība, izturēšanās veids un mīmika. 

Tāpat skolotājs tiek aicināts veidot skolēnos izpratni par to, ka būšana vienatnē ir 

būtiska harmoniskas personības izkopšanai. 

1. uzdevums. Kā tu rīkotos vai justos, ja mājās būtu viens? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti pārdomāt, kā jūtas vai rīkojas situācijās, kad ir palikuši vieni; 

 tiek rosināti novērtēt savu rīcību, apzināties sevi kā sabiedrības daļu, 

izprast saskarsmes, solidaritātes un kopīgu vērtību nozīmi sabiedrības 

dzīvē. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šajā uzdevumā tiek piedāvātas frāzes, kuras izsaka iespējamo rīcību vai izjūtas, ja 

skolēns būtu palicis mājās viens.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus pa vienam vai grupās pārdomāt piedāvātās 

atbildes un ievietot tās attiecīgajos rāmīšos: „Kā tu justos?” un „Ko tu 

darītu?”. Būtiski, lai skolēni savu izvēli pamatotu.  

 Ja neviens no dotajiem piemēriem skolēniem nešķiet piemērots, skolotājs 

var aicināt viņus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot uz ekrāna un 

ierakstot savu variantu.  

 Skolotājs var pārrunāt ar skolēniem viņu pieredzi un izjūtas, kad gadās 

mājās palikt vieniem: ko skolēni tad dara un ko varētu darīt, lai pavadītu 

interesanti un lietderīgi laiku arī tad, ja ir vieni. 

 Pirms pāriet pie nākamā uzdevuma, skolotājs var rosināt skolēnus dalīties 

pārdomās, kas viņiem patiktu un kas nepatiktu, esot kādu brīdi vieniem. 

Ieklausoties bērnu atbildēs, būtu iespējams noskaidrot, kas ir tās vērtības, 

kuras viņi uzskata par sev svarīgām, esot saskarsmē ar ģimeni, draugiem 

vai citiem apkārtējiem cilvēkiem. Sarunas gaitā vajadzētu uzsvērt, ka katrs 

cilvēks kā individualitāte ir ļoti nozīmīgs, taču tajā pašā laikā ir izjūtas, ko 

cilvēks var iegūt tikai saskarsmē ar citiem, piemēram, izjust mīlestību, 

dalīties priekos un bēdās, saņemt atbalstu un palīdzību. 

2. uzdevums. Ko tu labāk gribētu darīt kopā, bet ko – viens pats? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti pārdomāt situācijas, kad ir labāk (vieglāk, jautrāk) būt kopā ar 

citiem un kad – būt vienam. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šajā uzdevumā tiek piedāvāti darbības vārdi, kuri skolēnam ir jānovērtē un jāklasificē 

– labāk darīt vienam vai kopā. Ekrāna augšējā stūrī ir divas otiņas, ar kurām 

noklikšķinot uz vārda, tas iekrāsojas.  

 Skolotājs var lūgt skolēnus izvērtēt darbību, argumentēt viedokli, kāpēc 

tieši šī darbība būtu labāk darāma kopā vai vienam, un tad lūgt iekrāsot to 

krāsā, kādā klase vienojas. Tad pāriet pie nākamā vārda un apspriež 

nākamo darbību un iekrāso to. 

 Kad visi darbības vārdi iekrāsoti, skolotājs var secināt, ka ir situācijas un 

darbības: 

o ar kurām cilvēks var tikt galā pats; 

o kuras labāk veikt vienam pašam; 

o kuras var veikt pats, bet daudz jaukāk to darīt kopā ar kādu; 

o kad bez citu cilvēku palīdzības nevar iztikt. 

 Piedāvātie darbības vārdi sākotnēji skolēnos var radīt mulsumu, jo gandrīz 

visi pieļauj iespēju gan darboties vienam, gan kopā. Skolotājs tiek aicināts 

uzsvērt, ka cilvēks vienlaicīgi ir gan individuāla, gan sabiedriska būtne, līdz 

ar to skolēni mācās apjaust gan dzīves situāciju dažādību, gan savas 

personības īpašo būtību. 

3. uzdevums. Kāpēc cilvēki izvēlas būt kopā? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti pārdomāt par to, ko katrs var darīt, lai kopā būšana ar citiem 

būtu jaukāka un patīkamāka. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Tiek piedāvāti trīs tēmas problemātiku apkopojoši jautājumi. Skolotājs var lūgt 

skolēnus doties pie interaktīvās tāfeles un izvēlēties jautājumu, kuru visa klase kopīgi 

pārrunā, skolotājam vadot sarunu. Skolotājs var arī lūgt uzrakstīt atbildes uz šiem 

jautājumiem burtnīcā vai uz lapas, tādējādi liekot katram skolēnam individuāli 

pārdomāt atbildes uz šiem jautājumiem: 

 Kāpēc cilvēki izvēlas būt kopā? Skolotājs var aicināt skolēnus pārdomāt 

jautājumu, kāpēc cilvēki veido ģimenes, dažādas biedrības. Ko skolēni paši 

sagaida, esot kopā ar ģimeni, draugiem, klasesbiedriem? Kā skolēni 

iztēlojas patīkamu vakaru ģimenes lokā vai kāds ir viņu priekšstats par 

vēlamo klasi?   

Šis jautājums rosina domāt par citu cilvēku lomu mūsu dzīvē, piemēram, 

skolotājs tiek aicināts uzsvērt izjūtu, sarunu un notikumu daudzveidību, 

kas nebūtu iespējama, cilvēkam esot vienam pašam. 

 Ko tu vari darīt, lai citi gribētu būt kopā ar tevi? Skolotājs var aicināt 

skolēnus pārdomāt, vai viņi izturas pret apkārtējiem tieši tā, kā vēlētos, lai 

izturētos pret viņiem. Šim jautājumam skolēnos būtu jārada izpratne, ka 

vispirms pašiem jāizturas labi pret citiem, un tikai tad viņi varēs sagaidīt 

labvēlīgu attieksmi pret sevi, piemēram, ja klasesbiedri cits pret citu 

izturas draudzīgi, tad dzīve skolā ir daudz patīkamāka nekā konfliktu 

gadījumā. 

 Ko tu vari darīt, lai kopā būšana būtu labāka? Šis jautājums ieskicē 

draudzīgumu kā patīkamas kopā būšanas pamatvērtību, tomēr dod iespēju 

arī atklāt situācijas, kurās cilvēkam nav nepieciešams būt draudzīgam, lai 

neradītu bīstamas sekas, kurās drošība ir daudz svarīgāka. Piemēram, šajā 

vecuma posmā nedrīkst palīdzēt svešiniekam, nezinot viņa nolūkus. 

Skolotājs var uzdot papildu jautājumu: „Vai attieksmē un uzvedībā ir 

attaisnojams naidīgums, nedraudzīgums?”.   

Par personīgo drošību papildus varat skatīt materiālu:  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_d

arba_lapas/index.html 

  

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html
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6. tēma. Atšķirības 

Šīs tēmas mērķis ir veicināt toleranci pret atšķirīgo un veidot skolēnos izpratni par 

dažādu viedokļu līdzāspastāvēšanu.   

Mūsdienās vārds „tolerance” ir kļuvis par atslēgvārdu, kad runa ir par cilvēku 

līdzāspastāvēšanu, sadarbību un cieņu citam pret citu. Tomēr ikdienas dzīvē būt 

tolerantam ne vienmēr ir viegli, jo katra cilvēka pasaules uzskats lielā mērā ir atkarīgs 

no viņa personiskās pieredzes un dzīves uztveres, kas nereti traucē izprast citādo, 

provocē bailes pret nepazīstamo, nezināmo un stimulē dažādu aizspriedumu 

pastāvēšanu. 

Mūsu apkārtējā pasaulē dažādība ir norma – tas attiecas gan uz lietām, gan cilvēkiem. 

Arī ikviens cilvēks ir atšķirīgs savās izpausmēs – reizēm priecīgs, reizēm bēdīgs, 

dažreiz drošs, citreiz bailīgs. Šis atšķirīgais nav ne labs, ne slikts. Svarīgi, lai skolēnu 

savstarpējās attiecībās tiktu uzklausīti un cienīti visu viedokļi, nevienam neuzspiežot 

kādu vienīgo pareizo uzskatu vai rīcības veidu.  

Piedāvātajos uzdevumos tolerance ir apskatīta klases dzīves kontekstā. 

1. uzdevums. Mani klasesbiedri 

Veicot šo uzdevumu, skolēni apzinās cilvēkus raksturojošās īpašības. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Tēma tiek ierosināta ar jautājumu „Kādi ir tavi klasesbiedri?”. Jautājuma izvēle ir 

saistīta ar argumentu, ka sabiedrībā pastāv stereotipi, kādam jābūt cilvēkam, lai viņš 

tiktu pieņemts, novērtēts un atzīts. Arī skolēni dzīvo priekšstatu pasaulē, un līdzībai 

vai atšķirībai ir svarīga nozīme vienaudžu attiecībās un attieksmē citam pret citu.  

Uzdevumā tiek piedāvātas dažādas īpašības, kas saistāmas ar skolēnu uzvedību 

atbilstošajā vecumā – draudzīgi, kauslīgi, labsirdīgi, izpalīdzīgi, dīvaini, jautri, 

smieklīgi, asprātīgi, bravūrīgi, drosmīgi, īgni, kautrīgi, paklausīgi, stilīgi, devīgi, skopi, 

lēnprātīgi, kārtīgi, nekārtīgi. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus izlasīt dotās īpašības un pārdomāt, kādas vēl 

īpašības var raksturot klasesbiedrus. 

 Ja neviens no dotajiem piemēriem skolēniem nešķiet piemērots, skolotājs 

var aicināt viņus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot un ierakstot 

savu variantu. 

 Skolēni var pamatot savu izvēli individuāli vai daloties grupās. 

 Sarunas gaitā vajadzētu izvairīties no īpašību iedalīšanas pozitīvajās vai 

negatīvajās, bet uzsvērt tieši īpašību dažādību. 

2. uzdevums. Kādus es vēlos vai nevēlos savus klasesbiedrus?  

Veicot šo uzdevumu, skolēniem būs iespēja izvērtēt cilvēkus raksturojošās īpašības. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Šajā uzdevumā tiek piedāvāti rāmīši ar divām iespējām: 

o Es gribu, lai mani klasesbiedri būtu… 

o Es negribu, lai mani klasesbiedri būtu… 

 Skolēniem ir jāizvēlas piecas īpašības un jāievieto tās atbilstošajā rāmītī. 

Uzdevuma izpildi var variēt, piemēram, sadalīt klasi grupās un lūgt 

izvēlēties tikai vienu, bet, pēc skolēnu domām, pašu svarīgāko īpašību, ko 

ievietot katrā rāmītī. 

 Skolotājs var lūgt skolēniem pamatot savu izvēli, piemēram, „es gribu, lai 

mani klasesbiedri būtu paklausīgi, jo tad klase varētu stundās labi strādāt” 

vai „es negribu, lai mani klasesbiedri būtu kašķīgi, jo tad mēs nevarētu 

vienoties par to, uz kurieni braukt ekskursijā”.  

 Ja kāds no dotajiem piemēriem skolēniem nešķiet piemērots, skolotājs var 

aicināt viņus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot un ierakstot savu 

variantu. 

3. uzdevums. Rakstura īpašības 

Veicot šo uzdevumu, skolēni mācās saprast, kāpēc cilvēki mēdz būt dažādi. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Uzdevumā tiek piedāvāti trīs tēmas problemātiku apkopojoši jautājumi. Svarīgi ir 

jautājumus atvērt un uzdot klasei tādā secībā, kādā tie ir doti ekrānā, jo jautājumu 

formulējumi ir savstarpēji saistīti. 

Skolēni uz uzdoto jautājumu var atbildēt individuāli vai apspriest iespējamās atbildes 

pa pāriem vai grupās. 
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 Vai cilvēkā vienlaicīgi var būt labas un sliktas īpašības? Jautājums domāts, 

lai virzītu skolēnus uz atziņu, ka klasesbiedrus nevar viennozīmīgi iedalīt 

„labajos” vai „sliktajos”, jo cilvēkā nekad nav tikai pozitīvās vai tikai 

negatīvās īpašības. Piemēram, klasesbiedrs var būt labsirdīgs, bet, 

iespējams, no rītiem viņš ir īgns, jo nejūtas izgulējies, taču tas nepadara 

viņu par sliktu cilvēku. Vai arī jautrs klasesbiedrs kādreiz ir skops un 

negrib citus cienāt ar līdzpaņemtajām konfektēm. 

 Kā mēs zinām, kuras īpašības ir labas un kuras – sliktas? Jautājuma jēga ir 

mudināt skolēnus pārdomāt, kā viņi zina, ka kaut kas ir labs vai slikts – vai 

viņi ieklausās vecāku teiktajā vai ētikas mācību stundās runātajā, vai arī 

viņiem pašiem ir kāda pieredze, kad labas īpašības veicina pozitīvas sekas, 

savukārt sliktas veicina negatīvas sekas cilvēku savstarpējā saskarsmē. 

 Kādas īpašības, kas piemīt tev pašam, tu gribētu redzēt arī savos 

klasesbiedros? Jautājums paredzēts pašvērtējumam un refleksijai par to, 

vai skolēnos pašos ir tādas īpašības, ar kurām viņi varētu lepoties un kļūt 

par paraugu citiem klasesbiedriem. Vai varbūt viņos ir arī tādas īpašības, 

no kurām viņiem vajadzētu atbrīvoties? 

7. tēma. Cieņa pret dzīvību 

Tēmas mērķis plašākā nozīmē ir runāt par dzīvību kā vērtību, kas attiecināma ne tikai 

uz cilvēkiem, bet dabu kopumā.  

Gan cilvēks, gan dzīvnieks ir dzīvas būtnes ar savām būtiskām atšķirībām, bet kurus 

tomēr vieno spēja just. Pabarošana, samīļošana, nedarīšana pāri ir galvenie saskarsmes 

principi cilvēka komunikācijā ar dzīvniekiem, ja vien tā neapdraud cilvēka paša dzīvību 

un veselību. 

Cilvēka attiecības ar dzīvnieku tiek skatītas vienlīdzībā balstītos principos. Tas nozīmē, 

ka gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem piemīt tiesības un līdz ar to nepieciešamība pēc 

vienlīdzīgas attieksmes, ka dzīvnieku intereses ir tikpat vērā ņemamas, cik cilvēku, ka 

dzīvnieku nedrīkst uztvert kā īpašumu, kā izklaides vai eksperimentu objektu, ka 

dzīvnieks jāuztver kā cilvēkam līdzvērtīga būtne ar spēju izzināt, just, piedzīvot 

labpatiku vai izjust ciešanas. 
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1. uzdevums. Kopīgais un atšķirīgais? 

Veicot šo uzdevumu, skolēni radīs izpratni par cilvēku un dzīvnieku vienlīdzību. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs tēmu var sākt, atverot kādu no jautājumiem ekrāna augšpusē vai 

lejasdaļā: „Ar ko cilvēks atšķiras no dzīvnieka?”, „Kas cilvēkam kopīgs ar 

dzīvnieku?”.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus pa vienam vai grupās pārdomāt savas 

atbildes un ievietot tās rāmīšos „Tikai cilvēks”, „Cilvēks un dzīvnieks” un 

„Tikai dzīvnieks”.  

 Skolotājs var lūgt, lai skolēni savu izvēli pamato ar piemēriem.  

 Ja neviens no dotajiem piemēriem skolēniem nešķiet piemērots, skolotājs 

var aicināt viņus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot un ierakstot 

savu variantu. 

Uzdevuma rezultātā iespējams secināt, ka ir virkne darbību, kuras dzīvnieki veic tieši 

tāpat kā cilvēki. Tas vedina domāt par to, ka ne tikai zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, 

ka dzīvnieki tāpat kā cilvēki spēj izzināt apkārtējo vidi, just sāpes, bēdāties, izjust 

bailes, prieku un pieķeršanos, bet tiem piemīt visas tās īpašības, ar kurām raksturo 

cilvēku kā saprātīgu būtni. Dzīvniekam arī ir tiesības dzīvot atbilstoši savām 

vajadzībām, ne tikai būt izmantotam pārtikā vai kažokādās.  
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2. uzdevums. Vai cilvēks ir atbildīgs par dzīvnieku? 

Veicot šo uzdevumu, skolēniem: 

 būs iespēja spriest par dzīvnieku un cilvēku morālajām un ētiskajām 

attiecībām un cilvēka atbildību;  

 būs iespēja pārdomāt savu atbildību par mājdzīvnieku vai pieradinātu 

dzīvnieku.  

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šīs tēmas „atslēgjautājums” ir „Vai cilvēks ir atbildīgs par dzīvnieku?”. 

 Skolotājs var aicināt katru skolēnu pārdomāt iespējamo atbildi uz šo 

jautājumu. 

 Skolotājs var klasi sadalīt grupās un aicināt, lai katra grupa izdomā divus 

argumentus – vienu, kādēļ cilvēks ir atbildīgs par dzīvnieku, un otru, kādēļ 

cilvēks nav atbildīgs par dzīvnieku. Piemēram, ja cilvēks ir pieradinājis 

dzīvnieku, tad viņš ir uzņēmies atbildību par dzīvnieka turpmāko dzīvi, 

savukārt attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem cilvēks var neuzņemties tādu 

atbildību, vai pat cilvēks var nodarīt savvaļas dzīvniekam kaitējumu. 

 Skolotājs var aicināt skolēnu vai skolēnu grupas pārstāvi doties pie 

interaktīvās tāfeles un ierakstīt savus argumentus lodziņos zem „Jā, jo…” 

un „Nē, jo…”. 

 Skolotājs var kopīgi ar klasi pārrunāt, salīdzināt argumentus un aicināt 

skolēnus apspriest, kurš arguments ir vispārliecinošākais. 
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 Skolotājs var apkopot argumentus, izstāstot, ka atbildība par dzīvnieku 

paredz vairākus aspektus, kurus nedrīkst ignorēt: 

o dzīvniekus kā justspējīgas būtnes nedrīkst uztvert kā rotaļlietas, kas 

iegādātas sava prieka pēc, piemēram, nedrīkst iegādāties sunīti, lai pēc 

tam viņu pamestu, jo viņa barošana un pastaigās vešana būtu kļuvusi 

par apgrūtinājumu; 

o lai arī cilvēki turpina lietot uzturā dzīvnieku pasaules produktus un 

valkāt, piemēram, kažokādas, tomēr nedrīkst būt nekāds morāls 

attaisnojums tam, ka cilvēki ar savu rīcību tīši izraisītu dzīvnieku 

ciešanas.  

Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru dzīvo radību, izturēties pret dzīvniekiem 

ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla 

nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. 

3. uzdevums. Ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar dzīvnieku? 

Šī uzdevuma mērķis ir veicināt diskusiju par iepriekšējos uzdevumos apskatītajiem 

jautājumiem. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs uzdevumu var sākt ar jautājumiem „Ko cilvēks drīkst darīt ar 

dzīvnieku?” un „Ko cilvēks nedrīkst darīt ar dzīvnieku?”.  

 Skolotājs var lūgt kādu skolēnu doties pie interaktīvās tāfeles un sagrupēt 

piedāvātos piemērus atbilstošajos rāmīšos, pirms tam savu izvēli pamatojot. 

Kaut arī cilvēki turpina lietot uzturā dzīvnieka gaļu un daudzi valkā 

kažokādas, tomēr nav morāli attaisnojams tas, ka cilvēki apzināti ar savu 

rīcību izraisītu dzīvnieku ciešanas vai sagādātu neērtības. Cilvēks drīkst 
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medīt dzīvniekus, bet viņš nedrīkst to darīt visur, kur vēlas vai kad vien 

vēlas. Medībām ir speciālas vietas, laiki un ierobežojumi. Cilvēks drīkst 

barot dzīvnieku, bet viņš nedrīkst dot tam saldumus, jo tie kaitē dzīvnieka 

veselībai.  

 Ja neviens no dotajiem piemēriem skolēniem nešķiet piemērots, skolotājs 

var aicināt viņus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot un ierakstot 

savu variantu.   

 Skolotājs var apkopot un rezumēt skolēnu atbildes. 
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E-MATERIĀLA TĒMAS UN IETEIKUMI 

SKOLOTĀJIEM DARBĀ AR 4.-6. KLAŠU SKOLĒNIEM 

1. tēma. Laime 

Šīs tēmas mērķis ir rosināt skolēnus domāt, kas ir laime un kā to sasniegt. 

Tiek uzskatīts, ka laime ir tad, kad cilvēks dzīvo saskaņā ar sevi, saviem tuvākajiem 

līdzcilvēkiem un apkārtējo pasauli. Tomēr priekšstati par laimi var būt atšķirīgi. 

Laimes izjūtas pamatā var būt cilvēka apzināšanās par to, kas viņam jau ir dots – 

personība ar konkrētām rakstura īpašībām, tuvinieki, draugi, dažādas ētiskās un 

materiālās vērtības, kā arī to pieņemšana par pietiekamām, lai justos labi. 

Pēc vācu filosofa Vilhelma Šmida domām ir šādu veidu laimes: 

 nejaušības laime; 

 labsajūtas laime; 

 pilnestības laime; 

 nelaimes laime.*  

Nejaušības laime cilvēku sagaida, ja kaut kas negaidīti viņam tiek vai nāk par labu. 

Šāda veida laime tiek saistīta ar labvēlīgu nejaušību un vēlamu sagadīšanos.  

Labsajūtas laime lielākoties tiek izprasta kā „laba sajūta” – cilvēkiem klājas labi, viņi ir 

veseli, priecājas un piedzīvo visu to, kas tiek uzskatīts par pozitīvu. 

Pilnestības laime tver gan „pozitīvo” dzīves pusi, gan „negatīvo”. Tā ir atkarīga tikai 

no garīgās nostājas pret dzīvi un ietver visu, kas veido dzīves pilnestību. Pilnestības 

laime, tāpat kā „nelaimes laime” ietver sevī paradoksu, ka laime ir iespējama, 

neizslēdzot nelaimi, bet gan iekļaujot to. 

Lai gan tiekšanās pēc laimes dzīvē nav svarīgākais, tās esamība iedvesmo katram 

pašam radīt savu laimi. 

 

  

                                                      

* Šmids, V. Laime. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008 
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1. uzdevums. Vai labsirdīgs cilvēks ir laimīgs? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti domāt par laimi; 

 mācās pamatot savas domas. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs aicina katru skolēnu pārdomāt viņa atbildi uz jautājumu: „Vai 

labsirdīgs cilvēks ir laimīgs?”.  

 Skolotājs klasi var sadalīt grupās un lūgt, lai katra grupa izdomā divus 

argumentus – vienu, kādēļ labsirdīgs cilvēks ir laimīgs, un otru, kādēļ 

labsirdīgs cilvēks nav laimīgs.  

 Skolotājs aicina skolēnu vai skolēnu grupas pārstāvi doties pie interaktīvās 

tāfeles un ierakstīt savus argumentus. 

 Skolotājs var kopīgi pārrunāt, salīdzināt argumentus un aicināt skolēnus 

apspriest, kurš arguments ir vispārliecinošākais. 

Tehniskie padomi: Ja, interaktīvi veicot uzdevumu, gadījusies kļūda, ierakstot 

vārdus uzdevuma lapā, ar peli jānoklikšķina vietā, kur tas tika 

rakstīts un jādzēš vai jālabo teksts, izmantojot taustiņu Backspace 

vai Delete. Darba lapā ierakstīto tekstu var brīvi pārvietot, velkot 

ar peli. 

  



METODISKAIS MATERIĀLS DARBAM AR VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS E-MATERIĀLU 1.-6. KLASEI 49 

2. uzdevums. Laimes zirneklis 

Veicot uzdevumu, skolēni tiek rosināti veidot priekšstatu par laimi, veidojot tēmas 

saikni ar skolēnu dzīves pieredzi. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs aicina skolēnus pārdomāt un atcerēties, kas un kādēļ viņus ir 

darījis laimīgus.  

 Skolēni var kopīgi veidot „ideju zirnekli”, ierakstot, ar ko viņiem asociējas 

vārds „laime”.  

Skolotājs tiek aicināts pievērst uzmanību tam, ka šī uzdevuma pirmajā solī tiek 

strādāts ar skolēnu konkrētu pieredzi (piemēram, „saņēmu dāvanā divriteni – biju 

laimīgs, jo sen jau tādu vēlējos”), bet „ideju zirneklī” ieteicams vispārināt – šajā 

gadījumā nevis „dāvana” vai „divritenis”, bet, piemēram, „vēlmju piepildījums”.  

Uzdevumu var veikt arī grupās un aicināt katrai grupai izveidot savu „ideju zirnekli”. 

Tehniskie padomi: Ja, interaktīvi veicot uzdevumu, gadījusies kļūda, ierakstot 

vārdus uzdevuma lapā, ar peli jānoklikšķina vietā, kur tas tika rakstīts un jādzēš vai 

jālabo teksts, izmantojot taustiņu Backspace vai Delete. Darba lapā ierakstīto tekstu 

var brīvi pārvietot, velkot ar peli. Ja teksta rāmītī pietrūkst vieta tekstam, rāmīti var 

palielināt, velkot aiz tā labā apakšējā stūra. 
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3. uzdevums. Kur mīt laime? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 paplašina un padziļina savu izpratni par laimi; 

 mācās analizēt, interpretēt; 

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var aicināt skolēnus rūpīgi izlasīt atziņas par laimi. Ieteicams 

skolēniem pārvaicāt, vai ikvienam atziņas ir izprotamas, un, ja 

nepieciešams, kopīgi tās pārrunāt. 

 Skolotājs aicina kādu no skolēniem doties pie interaktīvās tāfeles savienot 

„puzles” gabaliņus, pārdomājot, kuras divas atziņas ir savstarpēji līdzīgas. 

Pēc šī uzdevuma izpildes uz ekrāna redzami trīs apgalvojumi: 

o Laime ir pašā cilvēkā. 

o Laime ir citus padarīt laimīgus. 

o Laime nav lietās, bet izjūtā. 

 Skolēni individuāli var izvēlēties vienu apgalvojumu, kuram nepiekrīt vai 

piekrīt vismazāk. Balsojot var izvēlēties, kuram izteikumam klase piekrīt 

vismazāk, un sākt kopīgu sarunu, aicinot izteikt savas šaubas, jautājumus, 

pretargumentus. 

 Alternatīva diskusijas uzsākšanas iespēja ir aicināt skolēnus individuāli vai 

nelielās grupās formulēt jautājumus par apgalvojumiem. Skolotājs var 

apkopot jautājumus, izvēlēties kādu no tiem (piemēram, interesantāko, 

grūtāko) un sākt sarunu. 
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4. uzdevums. Laimes aka 

Veicot uzdevumu, skolēni veido padziļinātu izpratni par laimi. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Šajā uzdevumā tiek piedāvāti 7 jautājumi. Noklikšķinot uz jautājuma 

zīmes, tas kļūst redzams: 

o Vai pēkšņi var kļūt laimīgs? 

o Vai veiksme un laime ir viens un tas pats?  

o Vai vienlaikus var būt gan laimīgs, gan nelaimīgs? 

o Vai var būt laimīgs, pašam to nezinot? 

o Vai laime ir kaut kas, ko tu pats vari sasniegt? 

o Ko nozīmē „pazaudēt laimi”? 

o Ko tu vari darīt, lai būtu laimīgs? 

 Pēdējais jautājums „Ko tu vari darīt, lai kļūtu laimīgs?” izmantojams kā 

mācību stundas noslēdzošais, refleksijas jautājums. 

 Jautājumu secība ir nemainīga. Iepazīstoties ar jautājumiem un iegaumējot 

to atrašanās vietu, diskusijas laikā piemērotā brīdī skolotājs var ērti atvērt 

nepieciešamo jautājumu.  

 Pēc skolotāja izvēles stundas noslēgumā kopā ar skolēniem var izmēģināt 

vingrinājumu – aicināt skolēnus smaidīt vismaz 30 sekundes bez 

pārtraukuma. Smaidīšanas laikā var aicināt iedomāties kaut ko sliktu, 

nepatīkamu. Skolotājs tiek aicināts vērst skolēnu uzmanību uz to, kā 

smaids ir ietekmējis viņu izjūtas un domas. 
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2. tēma. Godīgums 

Šīs tēmas mērķis ir rosināt skolēnus domāt par tādu tikumisku vērtību kā godīgums, 

to pretstatot meliem. Meli ir apzināti sagrozīta patiesība. Cilvēkiem, ja tie melo, 

katram var būt atšķirīgi nolūki.  

Skolēniem ir svarīgi saprast, ka godīgums un taisnīgums ir gan rakstura īpašību 

kopums, gan domāšanas veids, kas sevī jāattīsta.  

Lai cilvēks būtu godīgs un nemelotu, viņam vispirms jāsaprot, ka melojot cilvēks slēpj 

savas patiesās vēlmes un domas un vienlaikus norobežojas no apkārtējiem. 

Godīgums, ja arī dažkārt prasa drosmi un sevis pārvarēšanu, atver un atvieglo ceļu un 

rada godprātīgas pretreakcijas, palīdz pašam un saglabā tīras attiecības. Cilvēki nereti 

nav patiesi paši savu baiļu, kauna, varbūt izmisuma dēļ. Tomēr melošana, noklusēšana 

nereti sarežģī situācijas, radot papildu grūtības situācijas labvēlīgai atrisināšanai. Ja 

cilvēks melo, tad vairs nav iespējamas cilvēciskas attiecības – tās sabrūk. 

No vienas puses – ir svarīgi apzināties savas rīcības cēloņus, no otras – savas rīcības 

sekas. 

1. uzdevums. Godīgums un negodīgums 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 noskaidro priekšstatus par godīgumu un negodīgumu; 

 pēta dažādu īpašību saistību; 

 mācās analizēt, pamatot un spriest. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Ierosmes uzdevums vienlaikus ir arī vērtību noskaidrošanas uzdevums. Skolēnu 

uzdevums ir grupēt dotās īpašības, pamatojot savu izvēli.  

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē: 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli izlasīt visus dotos piemērus un 

izvēlēties 5, kuri attiecas uz godīgumu, un 5, kuri attiecas uz negodīgumu. 

 Vienu no skolēniem var aicināt doties pie interaktīvās tāfeles un novietot 

izvēlētos piemērus kādā no grupām. Skolēnam ir jāpaskaidro sava izvēle ar 

konkrētu piemēru. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot 

un ierakstot savu variantu. 

 Skolotājs var aicināt kādu citu skolēnu piedāvāt savu vārdu sagrupējumu. 

 Īpaša vērība jāpievērš domstarpībām. Šajā uzdevumā vārdi tikai jānosauc – 

tie nav jāskaidro, tos var atstāt kā atvērtus jautājumus tēmas nākamajiem 

uzdevumiem. Iespējams, ka visi vārdi netiks izmantoti. Skolotājam ir 

iespēja atgriezties pie šī uzdevuma nodarbības noslēguma fāzē. 

2. uzdevums. Dilemma 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 mācās atpazīt tikumisko konfliktu, ētisko dilemmu; 

 mācās analizēt, pamatot un spriest. 

 

Šajā uzdevumā tiek strādāts ar morālo jeb ētisko dilemmu, tikumisko konfliktu – 

situāciju, kad cilvēkam jāizvēlas starp divām viņam būtiskām morālām vērtībām, 

normām vai principiem. Tādā situācijā atbilde uz jautājumu „Kā būtu ētiski pareizi 

rīkoties?” ir neviennozīmīga. Piemēram, kuram no diviem palīdzēt – slimajam vai 
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nabagajam; vai teikt patiesību, ja apzinos, ka tādā gadījumā mans draugs saņems sodu? 

Vai izstāstīt draudzenei redzēto, ja zinu, ka tas viņu sāpinās? 

Morālās dilemmas ir mūsu dzīves sastāvdaļa, ar kurām saskaramies ik pa laikam. 

Nonākot grūtas izvēles priekšā, cilvēki nereti samulst, apjūk un nezina, ko darīt. 

Mācīties atpazīt morālās dilemmas un spriest par tām ir būtisks vērtībizglītības 

process. Tādējādi skolēni palielina gan morālo jutīgumu, gan trenē spēju spriest un 

izvērtēt iespējamās rīcības sekas, izvirzīt kritērijus un izvērtēt ētiskās vērtības. 

Saskaroties ar līdzīgām situācijām reālajā dzīvē, tas palīdz ātrāk izvērtēt situāciju, 

veikt sapratīgāku izvēli un rīkoties atbilstoši tai. 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var noklikšķināt uz teksta „Stāsts par Ansi”. Atveras lodziņš ar 

dilemmas aprakstu. 

 Atbilstoši klases situācijai, skolotājs var skaļi tekstu lasīt priekšā vai aicināt 

to darīt kādu no skolēniem. 

 Ja skolotājs vēlas, pēc teksta izlasīšanas var lūgt 4 skolēnus izspēlēt 

situāciju lomās (lomas: Ansis, Gusts, tēvs, māte). 

 Kopīgi ar skolēniem var noskaidrot, vai visi skolēni izprot, kāda ir Anša 

morālā problēma. 

 Dotajā situācijā Ansim jāizvēlas starp vairākām ētiskām vērtībām: no 

vienas puses, godīgumu (teikt taisnību, būt atklātam pret vecākiem), bet, 

no otras puses, izpalīdzību, uzticību, atbildību (būt uzticamam, palīdzēt 

draugam, turēt doto vārdu). Šajā uzdevumā iesaistītās vērtības: godīgums, 

patiesīgums, taisnīgums, izpalīdzība, atbildība, meli. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli izvēlēties atbildi uz jautājumu 

„Vai Ansim jāizstāsta patiesība vecākiem?” un izdomāt atbilstošu 

argumentu. 

 Skolotājs var noskaidrot, kuri skolēni atbildējuši ar „jā”, kuri – ar „nē”. 

Atkarībā no skolēnu skaita, klasi var sadalīt grupās vai pa pāriem. Kopā 

strādā tie skolēni, kuriem ir vienādas atbildes. 

 Skolēni tiek aicināti savstarpēji apspriest izvirzītos argumentus un 

izvēlēties labāko (pārliecinošāko). 

 Argumentus var apkopot, uzrakstīt uz tāfeles. 

 Kad argumenti apkopoti, vēlreiz visi kopīgi tos izlasa. Skolotājs var aicināt 

skolēnus individuāli izvēlēties vienu argumentu, kuram viņi visvairāk 

piekrīt, un vienu – kuram visvairāk nepiekrīt. 

 Skolotājs var pavaicāt, kurš vēlas izteikties par to argumentu, kuram 

nepiekrīt, un sākt diskusiju, izvairoties no „pareizo atbilžu” sniegšanas. 

Papildu jautājumi diskusijai, kurus skolotājs var izvēlieties atbilstoši diskusijas gaitai: 

 Vai Ansim ir iespējams būt godīgam gan pret sevi, gan pret saviem 

vecākiem, gan pret Gustu? 

 Vai Ansis, pastāstot atgadījumu vecākiem, būtu nodevis Gustu? 
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 Vai Ansis, noklusējot Gusta nodarījumu, palīdz viņam? 

 Kas ir svarīgāki – vecāki vai draugi? 

 Kāda būtu godīga rīcība šajā situācijā? Kādēļ? 

 Kāda būtu izpalīdzīga rīcība šajā situācijā? Kādēļ? 

 Vai drīkst noklusēt patiesību, lai palīdzētu? 

 Vai drīkst melot, lai palīdzētu? 

 Vai „noklusēt patiesību” ir tas pats, kas melot? 

 Vai, noklusējot patiesību vienreiz, cilvēks kļūst par negodīgu cilvēku? 

3. uzdevums. Kā būtu godīgi rīkoties? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 mācās kritiski pārskatīt savus iepriekšējos spriedumus; 

 mācās rast risinājumus; 

 mācās analizēt, pamatot un spriest.  

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli vai pāros atbildēt uz jautājumu: 

„Kā būtu godīgi rīkoties?” 

 Skolēnu atbildes var uzrakstīt uz tāfeles. 

 Lapas lejasdaļā ir doti divi iespējamie situācijas risinājumi: 

o Ansis uzreiz izstāsta patiesību par Gustu vecākiem. Anša vecāki nolemj 

palīdzēt Gustam, dodot viņam visu mācību gadu pusdienu naudu. 

o Ansis uzreiz izstāsta patiesību par Gustu vecākiem. Anša vecāki 

piedāvā Gustam strādāt par izpalīgu brīvos brīžos, pāris stundas dienā. 
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 Skolotājs tiek aicināts nerādīt dotos risinājumus skolēniem, pirms viņi nav 

piedāvājuši savus.  

 Skolotājs var atvērt lodziņu ar piedāvātajiem risinājumiem un aicināt 

skolēnus salīdzināt savus piedāvājumus ar redzamajiem. Ar ko tie atšķiras 

vai ir līdzīgi? 

 Skolotājs var atgriezties pie pirmā uzdevuma „Godīgums, negodīgums” un 

pavaicāt, vai pēc sarunas skolēni tagad vēlētos citādi izkārtot vārdus? Ja jā, 

tad – kādēļ? 
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3. tēma. Sevis iepazīšana un pašrūpe 

Šīs tēmas mērķis ir rosināt skolēnus izzināt sevi un gūt izpratni par to, cik svarīgi ir 

prast rūpēties gan par sevi, gan arī par citiem.  

Skolēnos ir jāveido interese par sevis iepazīšanas procesu, savas personības un 

rakstura īpašību apzināšanos, vienlaikus veicinot izpratni  par pašcieņu un pašrūpi. 

Skolēni mēdz sevi salīdzināt ar citiem, un tas var radīt viņos nedrošības izjūtu vai 

veidot negatīvu priekšstatu par sevi vai neapmierinātību ar sevi. Skolotājs var uzsvērt, 

ka katram sevi jāvērtē kā personību un jāciena sava individualitāte. 

1. uzdevums. Vai tu izvēlies, kas tu esi? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti pārdomāt, kādēļ cilvēks pats sev ir svarīgs un cik svarīga ir 

izpratnes veidošana pašam par sevi; 

 mācās skaidri formulēt un pamatot savas domas, argumentēti piedalīties 

diskusijā. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs aicina katru skolēnu pārdomāt viņa atbildi uz jautājumu: „Vai tu 

izvēlies, kas tu esi?”.  

 Skolotājs klasi var sadalīt grupās un lūgt, lai katra grupa izdomā divus 

argumentus – kādēļ katrs cilvēks izvēlas (pats nosaka), kas viņš ir, un otru 

– kādēļ cilvēks pats nenosaka, kas viņš ir.  
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 Skolotājs aicina skolēnu vai skolēnu grupas pārstāvi doties pie interaktīvās 

tāfeles un ierakstīt savus argumentus. 

 Skolotājs var kopīgi pārrunāt, salīdzināt argumentus un aicināt skolēnus 

apspriest, kurš arguments ir vispārliecinošākais. 

2. uzdevums. Visstiprākās attiecības 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti veidot priekšstatu pašiem par sevi un izvērtēt sevi; 

 mācās veidot izpratni par cilvēka attiecībām pašam ar sevi un apzināties 

tās nozīmīgumu; 

 mācās interpretēt un pamatot savas domas. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Lai palīdzētu skolēniem apzināties savas rakstura īpašības un pārdomāt par īpašībām, 

uz kurām vēlētos tiekties, skolotājs var izmantot jautājumus: „Ar ko tu sevī lepojies?” 

un „Ko tu sevī gribētu pilnveidot?”. Lai šie jautājumi būtu redzami, jānoklikšķina uz 

jautājuma zīmēm ekrāna augšā un apakšā. 

 Skolotājs var atvērt augšējo vai apakšējo jautājumu un lūgt skolēnus 

individuāli uzrakstīt atbildi, nosaucot 3 konkrētas īpašības.  

 Pēc tam klasi var sadalīt grupās un aicināt pārrunāt atbildes savā starpā 

un pārdomāt, cik lielā mērā tās sakrita vai atšķīrās. 

 Pēc tam skolotājs var pievērst skolēnu uzmanību „puzles” gabaliņiem un 

aicināt kādu skolēnu pie interaktīvās tāfeles savienot tos tā, lai veidotos 

apgalvojums: „Ikvienam visstiprākās attiecības ir attiecības pašam ar sevi.” 

 Skolotājs var aicināt skolēnus izlasīt apgalvojumu un kopīgi apspriest, ko 

šis teiciens nozīmē.  
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3. uzdevums. Kas es esmu? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti padziļināt izpratni par pašizziņu un pašpilnveidi; 

 mācās pamatot savas domas; 

 mācās sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt citu 

domas, salīdzināt, veidot secinājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šajā uzdevumā tiek piedāvāti 8 jautājumi. Noklikšķinot uz jautājuma zīmes, jautājums 

kļūst redzams. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli uzrakstīt vispārsteidzošāko 

domu, kas izskanējusi diskusijā. 

 Skolēnus var aicināt individuāli formulēt jaunu jautājumu, kas radies pēc 

sarunas. 

 Ja skolotājs vēlas, tad noslēgumā var vēlreiz atgriezties pie 1. uzdevuma 

jautājuma „Vai tu izvēlies, kas tu esi?” un lūgt skolēnus izvērtēt, vai pēc 

diskusijas viedokļi ir mainījušies.  
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4. uzdevums. Tu sev esi svarīgs, tādēļ… 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 veido izpratni par rīcības iespējām pilnvērtīgākas dzīves veidošanai; 

 mācās formulēt jautājumus un jēdzienus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Uzdevumu skolotājs var izmantot, lai skolēniem palīdzētu izprast, ko konkrēti katrs 

var darīt, lai pilnveidotos un rūpētos par sevi. Sevis izzināšana un dzīves apzināta 

veidošana ir rūpes par sevi. 

Ieteikumos izmantota dzīvesspēka (angl. resilience) psiholoģijas pieeja. „Dzīvesspēks 

sevī ieslēdz: stipru patību (pašcieņu, pašpaļāvību), problēmu risināšanas spēju, 

kontroles izjūtu pār notiekošo, stresa pārvaldīšanas veidus, optimismu; elastīgumu un 

spēju mainīt savu attieksmi, drosmi, humora izjūtu, empātijas spēju (spēju just citiem 

līdzi), prasmi atpazīt savas emocijas un tās izpaust, sociālā atbalsta izmantošanu, 

kopības izjūtu ar apkārtējiem cilvēkiem un plašāko sabiedrību. 

Galvenie faktori, kas veicina dzīvesspēka pieaugumu, saistīti ar: 

 prasmi veidot reālus plānus un secīgi rīkoties, lai tos sasniegtu; 

 pozitīvu attieksmi pret sevi un paļāvību uz saviem spēkiem un spējām; 

 komunikācijas un problēmu risināšanas prasmēm; 

 pakāpi, kā cilvēks spēj pārvaldīt un regulēt savas emocijas un impulsus – 

emocionālo inteliģenci.”* 

                                                      

* Avots: http://www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/ieteikumi/personibas-resursi-un-

riski/dzivesspeks/ 

http://www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/ieteikumi/personibas-resursi-un-riski/dzivesspeks/
http://www.lu.lv/studentiem/studijas/ka-studet/ieteikumi/personibas-resursi-un-riski/dzivesspeks/
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Uzdevumā doti 7 zīmējumi, zem kuriem paslēpti šādi padomi: 

 Veido pilnvērtīgas attiecības! Labas attiecības gan ar ģimeni, tuviniekiem, 

gan ar draugiem un citiem līdzcilvēkiem ir svarīgas cilvēka pašizziņai un 

pašpilnveidei. Attiecībās būtisks ir līdzsvars starp došanu un ņemšanu. Gan 

sniedzot mīlestību, atbalstu, palīdzību, gan pieņemot to ar pateicību, 

cilvēks pilnveido un spēcina sevi.  

 Ieklausies sevī un atklāj, ko tu gribi! Svarīgi ir apzināties, kādas ir katra 

patiesās vēlmes, talanti, intereses. Tikai, sekojot savai sirdsbalsij, cilvēks 

var kļūt laimīgs. Izdarot izvēles, būtiski ir vadīties pēc savām, nevis citu 

vērtībām.  

 Izvirzi sev mērķi un rīkojies! Svarīgi ir izvirzīt reāli sasniedzamu mērķi. Tas 

nav jāsasniedz uzreiz. Kaut nelieli, bet regulāri soļi mērķa sasniegšanas 

virzienā palīdz līdz tam nokļūt. Tā vietā, lai domātu par to, kas šķiet 

neaizsniedzams, vajadzētu sev jautāt: „Ko es šodien varu izdarīt, lai 

virzītos uz mērķa sasniegšanu?” 

 Uzdod jautājumus! Spēja brīnīties un jautāt liecina par atvērtu, zinātkāru, 

radošu, meklējošu garu. Apzināti to kopjot, interesējoties par dažādiem 

dzīves aspektiem, cilvēks paplašina savu redzesloku, padziļina saikni gan ar 

sevi, gan līdzcilvēkiem, gan pasauli kopumā. Ieradums uzdod izzinošus 

jautājumus ir labas zāles pret garlaicību. 

 Esi dzīvespriecīgs! Prieks vairo prieku. Pozitīva attieksme gan pret sevi, 

gan citiem ir „lipīga”. Kad ir skumji vai šķiet, ka neveicas, vajadzētu 

mēģināt atrast kaut ko, par ko šajā situācijā tomēr varētu priecāties. 

 Izaicini un pārvari sevi! Izaicinot sevi, pārkāpjot savas komforta zonas 

robežas, cilvēkam ir iespēja attīstīties un augt. Cilvēks bieži vien daudz ko 

uzzina par sevi, pārvarot grūtības, cīnoties ar tām, un pēc tam tiek atalgots 

ar gandarījumu, spēka pieplūdumu, pašvērtības izjūtu. 

 Rūpējies par sevi! Ir svarīgi gādāt par savām vajadzībām un izjūtām gan 

iesaistoties aktivitātēs, kas nes prieku un gandarījumu, gan rūpējoties par 

ķermeni (sportošana, vingrošana, dejošana). Cilvēkam svarīga ir gan 

fiziskā, gan garīgā veselība. Tās ir savstarpēji saistītas. 

1. scenārijs: 

 Skolotājs var noklikšķināt un atvērt vienu no padomiem, skaļi nolasīt to un 

pārspriest tā pozitīvos aspektus ar skolēniem.  

 Skolotājs var lūgt skolēnus pārdomāt, kā šo ieteikumu īstenot dzīvē, 

konkrētā rīcībā.  
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2. scenārijs: 

 Skolotājs klasi var sadalīt nelielās grupās. Katra grupa izvēlas vienu attēlu. 

 Tad noklikšķina uz attēla, atver padomu un skaļi nolasa to. Grupai ir 

jāizdomā un jāapspriež idejas, kāpēc ir dots šāds padoms un kādi ir 

pozitīvie aspekti, ja skolēni sekos šim padomam.  

 Skolēnus var aicināt pārdomāt, kā šo ieteikumu īstenot dzīvē, konkrētā 

rīcībā.  

 Katrai grupai ir jāizstāsta savas pārdomas par doto padomu. Skolotājs 

aicina klasi kopīgi to pārrunāt. 
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4. tēma. Brīvība un atbildība 

Šīs tēmas mērķis ir rosināt skolēnus domāt vienlaikus par brīvību un atbildību. 

Brīvība ir katra cilvēka iespēja paust un realizēt savu gribu, rīkoties un izvēlēties 

pašam, kas ir labs un derīgs. Cilvēka brīvību, iespējams, vislabāk varētu raksturot ar 

viņa spēju izteikt savu izvēli un gribu, spēju pateikt „jā” vai „nē”. Brīvība vienmēr iet 

kopsolī ar atbildības uzņemšanos par sevi un savu rīcību. Tā kā cilvēks dzīvo 

sabiedrībā un ir cieši saistīts ar citiem indivīdiem – savu ģimeni, draugiem, 

klasesbiedriem un skolotājiem, tad individuālā brīvība un tiesības izpausties saistītas 

arī ar pienākumiem pret līdzcilvēkiem, viņu vēlmju, gribas un tiesību ievērošanu. 

Brīvība rīkoties un izteikties dod iespēju ne tikai uzzināt par savām spējām, bet arī 

kļūdīties, jo zināšanas nevar iegūt tikai teorētiski. Skolēniem jāsaprot, ka viņi drīkst 

arī kļūdīties savas brīvas rīcības gadījumā, bet no šīm kļūdām ir jāmācās un jāuzņemas 

par tām atbildība – jāspēj atvainoties, labot kļūdas un censties tās vairs neatkārtot. 

Līdz ar to kļūdām ir zināma vērtība, jo nevienas darbības rezultāts nav bez jēgas un 

nozīmes – tikai tā cilvēks spēj sevi attīstīt un mācīties. 

1. uzdevums. Kur beidzas mana brīvība? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 saskata brīvības un atbildības būtisko saistību; 

 izprot brīvu rīcību savstarpējo attiecību kontekstā; 

 mācās argumentēti izteikties. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolēni tiek aicināti salikt vārdu „puzli” tā, lai izveidotos britu filosofa 

Dž. S. Milla izteikums: „Mana brīvība beidzas tur, kur sākas otra cilvēka 

deguns”. 

 Pēc „puzles” salikšanas skolēni tiek lūgti paskaidrot, kā viņi izprot šo 

izteikumu. Skolotājs var vērst uzmanību, ka brīvība ir saistīta ar cieņu un 

empātiju pret līdzcilvēkiem. 

 Izmantojot skolēnu skaidrojumus, skolotājs turpina sarunu par  brīvību kā 

būtisku cilvēka rīcības priekšnosacījumu, uzsverot atbildības nozīmi.  

2. uzdevums. Brīvība un atbildība 

Veicot uzdevumu, skolēni mācās atpazīt situācijas, kurās var runāt par: 

 cilvēka brīvas rīcības izpausmēm; 

 atbildīgu rīcību; 

 brīvas rīcības saistību ar atbildību. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var aicināt skolēnus iepazīties ar uzdevumā doto situāciju 

aprakstiem un sagrupēt tos atbilstošajos rāmīšos. 

 Rāmītī „Brīvība” jāievieto tās situācijas, kas atspoguļo cilvēka spēju brīvi 

izvēlēties un rīkoties, kurās nav nekādu piespiedu apstākļu vai obligātu 

pienākumu. Piemēram:  

o Šovakar rāda manu mīļāko filmu, cik labi, ka man ir brīvs laiks to 

noskatīties! 

o Ārā tik skaisti snieg, iešu pikoties! 
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o Man ir palicis nedaudz kabatas naudas, nopirkšu saldējumu! 

 Rāmītī „Atbildība” jāievieto tās situācijas, kas norāda uz atbildīgu rīcību un 

spēju ierobežot savas vēlmes pienākumu pildīšanas labā. Piemēram:  

o Vēlos aiziet uz kino, bet kopā ar klasesbiedriem jāgatavo projekts. Būs 

vien jāmācās! 

o Katru dienu pēc skolas, kad aizeju mājās, pabaroju savu kaķi. 

 Rāmītī „Brīvība un atbildība” jāievieto tās situācijas, kurās brīva izvēle 

saistās ar atbildīgu rīcību. Piemēram: 

o Nolēmu sakārtot savu istabu – nevaru tajā vairs neko atrast! 

o Aiziešu ciemos pie drauga, kopīgi izpildīsim mājas darbus un tad iesim 

ārā! 

 Skolotājs var aicināt kādu skolēnu pie interaktīvas tāfeles noklikšķināt uz 

aplīša un atvērt tekstu.  

 Skolēns izvēlas, kurā rāmīti būtu ievietojama aprakstītā situācija, 

vienlaikus piedāvājot savas izvēles skaidrojumu. Skolotājs var aicināt 

skolēnus pamatot savas izvēles un izskaidrot, ko viņi saprot ar brīvu, 

atbildīgu un tādu rīcību, kas dod iespēju gan brīvi izpausties, gan atbildīgi 

rīkoties. 

 Skolotājs var aicināt kādu citu skolēnu strādāt ar nākamo situāciju. Tā 

turpina, līdz visas situācijas ir novietotas. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot 

un ierakstot savu variantu. 

 Tad skolotājs var aicināt skolēnus aplūkot situāciju izkārtojumu ekrānā. 

Skolotājs var pavaicāt, vai kāds nepiekrīt šim izkārtojumam un vai vēlas ko 

mainīt. Ja ir domstarpības, tās var pārrunāt kopīgi. Skolotājs tiek aicināts 

nebaidīties no viedokļu dažādības un neparastām atbildēm, ja tās ir 

pietiekami pamatotas! 

 Skolotājs var vērst uzmanību, ka brīvība ir katra cilvēka paša izvēle un 

tiesības, jo izriet no iekšējas vēlmes un ir saistīta ar gatavību atbildēt par 

savu izvēli. Brīvība nav citu cilvēku vēlmju realizēšana vai izpatikšana, bet 

labprātīgs lēmums. 

 Uzdevuma noslēgumā skolēniem var piedāvāt pašiem izdomāt situācijas 

atbilstoši trīs rāmīšu principam. Skolēni situācijas var izdomāt individuāli 

vai arī kopīgi, strādājot grupās. 
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3. uzdevums. Ko nozīmē būt brīvam? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 pēta priekšstatus par brīvību un atbildību; 

 padziļina savu izpratni par šiem priekšstatiem.  

 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Piedāvātos četrus jautājumus skolotājs var izmantot, lai virzītu klasē diskusiju par 

brīvību un atbildību:  

 Vai tu vienmēr esi brīvs darīt visu, ko vēlies? Ja nē, kas ierobežo tavu  

brīvību?  

 Kad tu dari, ko vēlies, vai vienmēr padomā par savas rīcības sekām? 

 Vai brīva rīcība pieprasa arī atbildību? Kāpēc? 

 Ko nozīmē būt brīvam un atbildīgam vienlaicīgi? 

Skolotājs var pārrunāt ar skolēniem šos jautājumus, vai nu ļaujot skolēniem sniegt 

individuālas atbildes, vai dalot klasi 4 grupās, kas katra meklē atbildes uz savu 

jautājumu. 

Tehniskie padomi: Noklikšķinot uz aplīša ar jautājuma zīmi, jautājums tiek 

palielināts pa visu ekrānu. Lai nenovirzītu skolēnu domas no 

diskutējamā jautājuma, pārējie jautājumi tiek paslēpti. Lai izvēlētos 

citu diskusijas jautājumu, jānoklikšķina uz aplīša ar daudzpunkti 

ekrāna kreisajā stūrī. 
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5. tēma. Kas cilvēkus vieno? 

Šis tēmas mērķis ir turpināt 1.-3. klasē iesākto sarunu par cilvēku kā sociālu būtni, 

padziļinot izpratni par savstarpējo attiecību nozīmīgumu – pozitīvu sadarbību un 

kopīgu interešu īstenošanu, kas vieno cilvēkus, kā arī pārrunāt ar skolēniem par 

kopīgām vērtībām 

Cilvēkus vienojošie faktori var būt dažādi. Valsts līmenī tā var būt valoda, bet skolas 

un klases līmenī – piederība skolai un klasei, kur vienojošais ir kopīgs skolotājs, 

direktors, klasesbiedri. Ar šo piederību vai kopīgajiem uzskatiem cilvēki identificējas – 

apzinās savu vietu sabiedrībā, rod drošības izjūtu un kopīgas vērtības. 

Būt sabiedrībā un identificēties nozīmē vienlaikus atcerēties, ka katrs cilvēks ir arī 

personība. Tomēr justies īpašam nenozīmē justies labākam par citiem, bet gan 

apzināties, ka tieši tāds cilvēks ir viens vienīgais un tāpēc neatkārtojams un unikāls. 

Svarīga ir spēja pamanīt un novērtēt savus un klasesbiedru īpašos talantus un 

prasmes. 

1. uzdevums. Ko tu vēlies? 

Veicot uzdevumu un lasot tajā iekļauto dialogu, skolēni apzinās, kādas ir viņu vēlmes 

un vajadzības. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Tēmas ierosmei tiek piedāvāts dialogs. Vēlams būtu izvēlēties divus 

skolēnus no klases (zēnu un meiteni), kuri dialogu nolasītu skaļi. 

- Kā Tu domā, kāpēc cilvēki dzīvo kopā? Kāpēc viņiem ir ģimene? 

Draugi? Kāpēc viņi iet uz skolu? Uz darbu? Risina kopīgus uzdevumus, 

veido kopīgus plānus? 

- Laikam jau tāpēc, ka cilvēki nevar iztikt paši ar sevi, viņiem daudz kas 

ir vajadzīgs.  Piemēram, man ļoti patīk dejot, bet kā lai es dejotu, ja kāds 

nespēlētu mūziku? 

- Tad sanāk, ka cilvēki sadarbojas cits ar citu, lai varētu īstenot savas 

vajadzības? 

- Tieši tā. Cits citam kaut ko dod vai cits no cita kaut ko saņem. 

 Skolēni tiek aicināti pamatot savu izvēli un ievilkt rāmītī tās vajadzības, 

kuru īstenošanu viņi uzskata par svarīgu. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot 

un ierakstot savu variantu. 

2. uzdevums. Kā mēs varam cits citam palīdzēt? 

Veicot uzdevumu, skolēni veido izpratni par viņu vajadzību īstenošanas iespējamību 

abpusējas sadarbības kontekstā. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var vērst skolēnu uzmanību, ka rāmīti redzamās vajadzības – 

atbalsts un uzmanība, drošība un sapratne, draudzība, mīlestība, 

novērtējums un gandarījums – ir tās, kuru īstenošana ir saistīta ar citiem 

cilvēkiem. Piemēram:  
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o Atbalsts un uzmanība – skolēni 10-12 gadu vecumā nevar par sevi 

pilnībā parūpēties, tāpēc viņiem ir ļoti svarīgi, lai blakus būtu 

līdzcilvēki – ģimene vai draugi, kas gan ievēro skolēnu vajadzības, gan 

atbalsta viņus to īstenošanā. Skolotājs var vērst uzmanību uz dažādiem 

aspektiem, sākot ar tādām cilvēka pamatvajadzībām kā ēdiena un 

apģērba nodrošināšana un beidzot ar kopīgu interešu īstenošanu. Lai 

saņemtu atbalstu un uzmanību, cilvēkiem ir jābūt draudzīgiem, 

pretimnākošiem, ieinteresētiem, izpalīdzīgiem, labvēlīgiem. 

o Drošība un sapratne – vēlme pavadīt brīvdienas kopā ar ģimeni 

apmierina vajadzību pēc piederības, drošības un sapratnes. Iespēja 

izrunāties ar ģimeni par savām problēmām veicina bērnā pārliecību, ka 

viņš tiek saprasts, ka nepieciešamības gadījumā viņš saņems palīdzību 

un morālu atbalstu. Gan bērnam, gan ģimenei ir jābūt atklātiem, 

vērstiem uz sadarbību, ieinteresētiem veltīt savu laiku kopā būšanai, 

vēlmei un spējai iedziļināties un izprast cita vajadzības. Vecākiem būtu 

jāatvēl brīvais laiks, ko pavadīt kopā ar saviem bērniem, bet kopīgas 

intereses palīdzēs izjust, ka pavadītais laiks ir izdevies un jēgpilns. Lai 

bērns tiktu saprasts, viņam pašam ir jāļauj citiem sevi izprast un jādod 

iespēja citiem sev palīdzēt. Savukārt, ja vecāki ar varu uzspiedīs savas 

vēlmes un neiedziļināsies bērna vajadzībās, tad atkal neveidosies 

savstarpēja sapratne. 

o Draudzība – satikties ar draugu vai draudzeni ir sociālo vajadzību 

nodrošināšanas piemērs, kas saistāms gan ar vēlmi labi pavadīt laiku, 

gan pašapliecināšanos vienaudžu vidū. Lai iegūtu draugus, ir jāpiemīt 

spējai sadarboties un jābūt kopīgām interesēm.  

o Nopelnīt labu atzīmi skolā ir vajadzība pēc novērtējuma, kas lielā mērā 

ir atkarīga no bērna personīgās motivācijas mācīties. Tomēr šī 

vajadzība būs īstenojama tikai tad, ja būs labi skolotāji vai ieinteresēti 

vecāki, kas palīdz bērnam sasniegt savu mērķi. Līdzīgi arī uzvara 

sacensībās ir vajadzība pēc pašizpausmes, tomēr, lai varētu uzvarēt, ir 

nepieciešami profesionāli treneri.  

 Skolotājs var aicināt skolēnus vispirms pārdomāt, kas viņiem pašiem būtu 

jādara, lai piepildītu pirmajā rāmītī dotās vajadzības. 

 Skolēni pamato savas atbildes individuāli vai arī klasi var sadalīt grupās 

atbilstoši rāmītī ierakstītajām vajadzībā – „Atbalsts un uzmanība”, 

„Drošība un sapratne”, „Draudzība”, „Mīlestība”, „Novērtējums un 

gandarījums”. Skolotājs var aicināt skolēnus sniegt atbildes, kas tiek 

ierakstītas rāmīti „Kas jādara man?”. 

 Skolotājs var pievērst uzmanību tam, ko bērni pieraksta klāt paši, var 

pārrunāt viņu atbildes.  

 Pēc tam skolotājs var aicināt skolēnus pārdomāt, kā viņu vajadzību 

īstenošana saistās ar  citu cilvēku rīcību. 

 Ieklausoties skolēnu atbildēs, skolotājs var akcentēt, ka tikai un vienīgi 

abpusēji labvēlīga sadarbība var veicināt savstarpējo izpalīdzību un 
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vajadzību piepildīšanu, jo, piemēram, ja bērns pats nebūs draudzīgs, tad 

viņš nevar cerēt uz draugiem, ja skolēns stundā nestrādā un neklausa 

skolotāju, tad viņš nevar cerēt uz augstiem vērtējumiem. 

 Tādējādi notiek sarunas pāreja pie trešā rāmīša „Ko sagaidu no citiem?” 

aizpildīšanas un atbilžu formulēšanas uz šo jautājumu. 

 Pēc rāmīša aizpildīšanas, skolotājs var atvērt jautājumu ekrāna apakšā „Ko 

Tu vari darīt, lai īstenotu citu vajadzības?” un aicināt skolēnus pastāstīt par 

saviem labajiem un noderīgajiem darbiem, kas devuši gandarījumu citiem.  

3. uzdevums. Kā es varu zināt, ko protu vislabāk? 

Veicot uzdevumu, skolēni: 

 rezumē un apkopo stundā pārrunātos jautājumus; 

 argumentē savas domas un ieklausās citu viedoklī. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šajā uzdevumā tiek piedāvāti 3 tēmas problemātiku apkopojoši jautājumi. Skolotājs var 

lūgt skolēnus doties pie interaktīvās tāfeles un izvēlēties jautājumu, kuru visa klase 

kopīgi pārrunā, skolotājam vadot sarunu. Skolotājs var arī lūgt skolēnus atbildēt 

individuāli vai apspriest iespējamās atbildes pa pāriem vai grupās. 

Papildus uzdevumā redzamajiem jautājumiem, noslēdzošajai sarunai klasē skolotājs 

var izmantot arī citus jautājumus, piemēram, „Kas ir svarīgāks – savas vai citu 

vajadzības?”. 

Noslēdzot diskusiju un apkopojot atbildes, būtu ieteicams virzīt skolēnus uz atziņu, ka 

tas, cik cilvēki labi sadzīvos cits ar citu, būs atkarīgs no līdzsvara starp katra 

personisko vajadzību īstenošanu un sadarbību citam ar citu. 
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6. tēma. Sadzīvot ar atšķirīgo 

Ja uzdevumi par atšķirīgo 1.-3. klasei ir vairāk paredzēti, lai skolēni apzinātos un 

izvērtētu savu dažādību, tad 4.-6. klases uzdevumos tiek ieskicētas problēmas, ko 

dažādība var izraisīt. Līdz ar to šīs tēmas uzdevumi veidoti tā, lai palīdzētu skolēniem 

izprast tolerances būtību un, galvenais, apzināties tās praktisko jēgu ikdienas dzīvē – 

respektēt citādību un veicināt savstarpējo cieņu sabiedrībā. 

Tolerance jeb iecietība ir īpašība, kas pieļauj, ka citiem cilvēkiem ir savs atšķirīgs 

viedoklis, kuru tie apliecina. Tādēļ, lai šo citādo viedokli izprastu, vispirms būtu 

jāveicina skolēnu izpratne par to, ka nevar sevi uzskatīt par vienīgo, kuram ir taisnība. 

Svarīgi vērst uzmanību, ka nepietiek ar to, ka skolēniem ir zināšanas, ko nozīmē būt 

tolerantiem, jāpārrunā arī, kāda ir vārdu saskaņa ar darbiem, kāda ir skolēnu 

attieksme pret klasesbiedriem, skolotājiem, citiem cilvēkiem. 

1. uzdevums. Kas man ir svarīgi? 

Veicot šo uzdevumu, skolēni izprot sevi un citus, izmantojot jēdziena „ideāls” saistību 

ar sabiedrībā pastāvošajiem priekšstatiem par „pareizo/nepareizo”. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Tēmu ieteicams sākt ar jautājumu „Ja tev būtu iespēja izvēlēties savus 

ideālos klasesbiedrus, kādi viņi būtu?”. 

 Pirms skolotājs dod iespēju pārdomāt atbildes, būtu svarīgi skolēniem 

(atbilstoši viņu vecumam) censties izskaidrot, kas tiek saprasts ar 

priekšstatu „ideāls”. Viens no variantiem varētu būt – paraugs, kas tiek 

atzīts par vislabāko un uz kuru būtu vēlams tiekties. Piemēram, katrā 

laikmetā pastāv noteikti skaistuma ideāli, tādējādi par skaistiem tiek atzīti 
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cilvēki, kas šiem ideāliem atbilst. Skolotājs var lūgt skolēnus nosaukt kādu, 

viņuprāt, skaistu cilvēku un lūgt paskaidrot, kāpēc viņš uzskata, ka šis 

cilvēks ir skaists. Saskaņā ar ideāliem sabiedrībā tiek iesakņoti stereotipi, 

kas iedzīvina uzskatus un noteikumus, kuri savukārt ietekmē cilvēku 

izpratni gan par savu, gan pārējo atbilstību ideāliem. Ideālus pozitīvā 

nozīmē var uztvert kā paraugus, uz kuriem tiekties un pilnveidot sevi, 

tomēr pastāv arī negatīvais aspekts – ja cilvēki nav spējīgi ideālus piepildīt, 

tad jūtas atšķirīgi, nenovērtēti un tādi, kas nepiepilda sabiedrības 

ekspektācijas. 6. klašu skolēniem šī tēma varētu kļūt īpaši sensitīva, jo tas 

ir vecums, kad viņiem ir ļoti svarīgi līdzināties dažādiem elkiem, un 

neatbilstība tiem var radīt diskomfortu. 

 Uzdevuma veikšanu skolotājs var sākt, ekrāna kreisajā stūrī noklikšķinot 

uz norādes „Iespējamās atšķirības” un atverot lodziņu, kur skolēniem tiek 

piedāvāti četri jautājumi ierosmei, kā domāt par klasesbiedriem un viņu 

atšķirībām: „Kā viņi mācās?”, „Kādas tradīcijas viņi ievēro?”, „Kā viņi 

izskatās?”, „Kāds ir viņu dzīvesveids?”. 

 Šie četri jautājumi ir orientēti uz to, lai skolēni pārdomātu, kādus viņi 

gribētu redzēt savus ideālos klasesbiedrus, un atbildētu, ko viņi vēlētos 

sagaidīt no saviem klasesbiedriem. Piemēram, vai ir svarīgi: 

o lai viņi labi mācītos, jo sekmes un izcilība skolā tiek vērtētas kā 

nepieciešamība, lai kļūtu par labāko klasi skolā, kas varētu liecināt par 

mērķtiecību un konkurētspēju kā būtiskām īpašībām;  

o lai viņi ievērotu kopīgas tradīcijas, piemēram, klasē ir ieviestas īpašas 

dzimšanas dienu svinēšanas tradīcijas vai kādi citi kopīgi pasākumi un, 

lai klase būtu vienota, tradīcijas jāievēro visiem;  

o lai viņi būtu stilīgi, sekotu modei un mūsdienīgām prasībām, kas 

kādam var kļūt par iemeslu draudzībai, bet kādam citam var kļūt par 

iemeslu klasesbiedra atstumšanai; 

o kādu dzīvesveidu klasesbiedri izvēlas, kādu mūziku klausās, kādas 

datorspēles spēlē, kādas interneta vietnes apmeklē un kā reprezentē 

sevi sociālajos tīklos, kā izturas pret jaunākiem vai vecākiem 

skolēniem. 

 Domājot par to, kas ir svarīgi, skolēniem vajadzētu atklāt, kas viņiem dzīvē 

liekas būtisks, ko viņi grib redzēt savos līdzcilvēkos un ko dažādu iemeslu 

dēļ ir pieņēmuši par ideālu. 

 Skolotājs var klasi sadalīt grupās (atbilstoši ierosmes jautājumiem) un 

katrai grupai lūgt pārdomāt atbildi uz dotajiem jautājumiem. 

 Skolotājs var aicināt no katras grupas vienu skolēnu rāmītī „Man ir 

svarīgi...” ierakstīt atbildes, pirms tam tās argumentējot un pamatojot. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus piedāvātās izvēles papildināt, noklikšķinot 

un ierakstot savu variantu. 
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 Uzdevuma izpildi skolotājs var noslēgt ar jautājumu: „Ko Tu darītu, ja 

klasesbiedri nerespektētu to, kas Tev ir svarīgi?”. Šis jautājums ir vērsts uz 

to, lai skolēni izvērtētu savu attieksmi un pārdomātu, kā viņi izturas 

gadījumos, ja kāds neatbilst skolēnu izpratnei par to, kas ir svarīgi un kas – 

nē. Vai viņi izsmej, atstumj, aprunā, kaitina, aiztiek tos, kas ir citādi? Ja jā, 

tad kāpēc viņi tā dara? 

2. uzdevums. Vai es esmu tolerants? 

Veicot šo uzdevumu, skolēnos tiek veicināta tolerance savstarpējās attiecībās un 

attieksmē citam pret citu. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Pirmā uzdevuma izpildes gaitā skolotājs ievēros, kas skolēniem ir svarīgi 

un kas mazsvarīgi attiecībā pret saviem klasesbiedriem. Skolēnu izvēles 

būs saistītas ar to, ko viņi saprot ar ideālu klasesbiedru.  

 Šajā uzdevumā skolēni izvērtē savu attieksmi un nosaka, kuros gadījumos 

viņi izturas toleranti un kuros tomēr ar grūtībām pieņem citu atšķirības. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus pakāpeniski atvērt apgalvojumus un 

sagrupēt tos atbilstošajos rāmīšos „Es esmu tolerants, ja…” vai „Es neesmu 

tolerants, ja…”, pamatojot savu izvēli. 

 Skolotājs var aicināt skolēnus minēt gadījumus no skolēnu pieredzes, kad 

viņi ir izturējušies toleranti un kad – nē. 

 Uzdevumā piedāvātās izvēles skolēni var arī papildināt, noklikšķinot 

ekrānā un ierakstot savu variantu. 
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3. uzdevums. Mani ideāli 

Veicot šo uzdevumu, skolēni kopīgi sarunas laikā rezumē un apkopo tēmā pārrunātos 

jautājumus. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Skolotājs var aicināt klasi diskutēt par ekrānā redzamajiem jautājumiem. Svarīgi 

jautājumus ir atvērt un uzdot klasei tādā secībā, kādā tie doti ekrānā, jo jautājumu 

formulējumi ir savstarpēji saistīti. Skolēni uz uzdoto jautājumu var atbildēt individuāli 

vai apspriest iespējamās atbildes pa pāriem vai grupās. 

 „Kā mēs varam zināt, kādam jābūt ideālam cilvēkam?” – jautājums 

paredzēts, lai skolēni pārdomātu, kā sabiedrībā tiek radīti ideāli, kā tie 

ietekmē attieksmi pret līdzcilvēkiem, kas tos rada. Vai ideāla kā izcilības 

izpratni skolēnam veicina ģimene, draugi, skola, mediji vai sociālie portāli? 

 „Vai tu pats līdzinies savam ideālam?” – ja pastāv kādi ideāli (iespējams, 

skolēni nosauks konkrētus piemērus, piemēram, mūziķus, sportistus), 

skolotājs var uzdot uzvedinošus jautājumus, kāpēc mēs vēlamies tos 

atdarināt vai līdzināties viņiem, kas mums izdodas un kas neizdodas? Ja 

mums ir savi ideāli, vai mēs gribētu, lai arī pārējie tos pieņem, jeb vai 

izraisām konfliktus, ja citi tā neuzskata? 

 „Kā mēs varam sadzīvot, ja neatbilstam ideāliem?” – jautājuma jēga ir 

mudināt skolēnus rast piemērus tam, kā var sadzīvot uzskatos un 

pārliecībā dažādi cilvēki, uzsvērt tolerances nozīmību. Skolotājs var norādīt 

uz to, ka pastāvēšana uz saviem ideāliem var radīt konfliktus un 

nesaskaņas, ka cieņu pret citādo un savstarpēju labvēlību veicina izpratne 

par atšķirībām kā tādām, kas dzīvi padara daudzveidīgu un interesantu. 
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7. tēma. Dabīgs un mākslīgs 

Šīs tēmas mērķis ir rosināt skolēnus domāt par jautājumu, kādas ir cilvēka attiecības 

ar savu ķermeni un kā tehnoloģijas attīstība un tās radītās iespējas ir mainījušas un 

nākotnē vēl mainīs cilvēka (cilvēces) izpratni par sevi.  

Balstoties Eiropas kultūrvēsturiskajās vērtībās, kuru izcelsme sakņojas gan senās 

Grieķijas filosofiskajās, gan kristietības vērtībās, diskusija par cilvēka attiecībām ar 

savu ķermeni ir bijusi aktuāla saistībā ar jautājumu, vai cilvēks ir noteicējs pār savu 

fizisko ķermeni. Vai cilvēkam ir tiesības darīt ar savu fizisko ķermeni visu, ko pats 

vēlas, vai gluži otrādi – ķermenis uzskatāms par dievišķu dāvanu, ar kuru nav 

pieļaujamas nekādas mākslīgas manipulācijas (tas neattiecas uz ārstniecību, jo tās 

nolūks ir izpalīdzība)? 

Mūsdienās zinātne un tehnoloģija ir attīstījušās tik tālu, ka jautājums par tehnoloģisku 

iejaukšanos cilvēka dzīvības procesos un cilvēka organisma pārveidošanā ir kļuvis ļoti 

aktuāls un neviennozīmīgs. Ko var un ko vajag pārveidot un uzlabot cilvēka 

organismā? Vai šim procesam ir kādas robežas? Cik lielā mērā dabīgais būtu jāaizstāj 

ar mākslīgo?  

Pastāv divi izteikti pretrunīgi uzskati:  

 pirmkārt, ka cilvēka mākslīga modificēšana (arī gēnu līmenī, kas šobrīd jau 

ir iespējama) pielīdzina cilvēku nedzīvai lietai, mehānismam (mašīnai), 

kuru programmē un „taisa”; 

 otrkārt, ka cilvēkam nebūtu jāatduras pret viņa bioloģiskajiem 

ierobežojumiem un cilvēkam ir tiesības uzlabot sevi ar mākslīgiem 

līdzekļiem. Arvien kvalitatīvāku protēžu un mākslīgo orgānu izmantošana, 

kas ļauj atjaunot cilvēka organismu un atgūt zaudētās fiziskās spējas, ir 

šodienas realitāte. Līdzīgi nākotnē būs iespējama esošo spēju radikāla 

uzlabošana vai pat iepriekš nepiemitušu spēju iegūšana. 

Šīs tēmas ietvaros skolēni tiek aicināti domāt arī par cilvēces nākotni. Vai 

biotehnoloģiju attīstība netuvina cilvēku mašīnai, ko var veidot un pārbūvēt arvien no 

jauna? Vai cilvēks ir dabīga vai mākslīga būtne? Un kādi mēs gribam būt pēc 50 gadiem 

un turpmāk? Domāt par nākotni ir būtisks izglītības aspekts, kas izgaismo skolēnos 

šobrīd esošās dzīvās vērtības un spēju prognozēt. 
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1. uzdevums. Kādēļ cilvēki pārveido savu ķermeni? 

Veicot šo uzdevumu, skolēni: 

 tiek rosināti domāt par cilvēka ķermeņa pārveidošanu un uzlabošanu; 

 tiek rosināti apzināties dažādus ķermeņa pārveidošanas veidus un 

iemeslus, kādēļ cilvēki pārveido ķermeni; 

 izprot atšķirību starp estētiskiem un veselības, dzīves kvalitātes 

uzlabošanas motīviem; 

 mācās analizēt un pamatot savas domas. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Skolotājs var lūgt skolēnus individuāli 1-2 minūtes pārdomāt, vai viņi zina 

kādu cilvēku, kura ķermenī ir kaut kas pārveidots, un kādēļ tas darīts. 

Skolotājs var arī pavaicāt, vai skolēni paši kādreiz ir mēģinājuši kaut ko 

pārveidot vai uzlabot savā ķermenī. Ja jā, tad – kādēļ?  

 Skolotājs var aicināt skolēnus dalīties pārdomās. Iespējams, ka izskanēs 

piemēri par mākslīgajiem zobiem, acu lāzeroperācijām, kosmētikas 

lietošanu vai tetovējumiem.  

 Skolotājs var noklikšķināt uz jautājuma zīmes ekrāna augšpusē virs attēla 

un pārrunāt jautājumu „Kādēļ cilvēki pārveido ķermeni?”. 

 Ekrānā redzamajos zīmējumos attēloti bērni ar tetovējumu, pīrsingu un 

drediem, kurus skolotājs var izmantot, lai pievērstu uzmanību dažādiem 

iemesliem, kāpēc cilvēki maina savu ārieni: 

o lai sekotu modei (tetovējumi, pīrsingi); 

o lai padarītu sevi skaistāku (kosmētika, kosmētiskās operācijas); 

o sevis apliecināšana, dzīves stils (līdzināties kādam savam ideālam); 



METODISKAIS MATERIĀLS DARBAM AR VĒRTĪBIZGLĪTĪBAS E-MATERIĀLU 1.-6. KLASEI 77 

o kaut kā nozīmīga iemūžināšana (dažādās kultūrās izsenis bijuši 

iecienīti iesvētīšanas rituāli, kad, piemēram, zēniem tiek veidoti sāpīgi 

zemādas tetovējumi kā zīme, ka viņš kļuvis par vīrieti; cilvēki nereti 

veido personiskus tetovējumus ar īpašu nozīmi; 

o medicīniski iemesli, lai labotu ķermeņa trūkumus: uzlabotu cilvēka 

spēju pārvietoties (mākslīgas kājas, locītavas), redzēt (acu operācijas, 

mākslīgās acis), elpot (mākslīgais deguns, elpošanas aparāti), dzīvot 

(mākslīgā sirds, nieres). 

 Skolotājs var noklikšķināt uz jautājuma zīmes ekrāna lejasdaļā un atvērt 

jautājumu „Vai cilvēks drīkst pārveidot savu ķermeni, kā vēlas?” un ar 

skolēniem pārrunāt: 

o Kāda ir atšķirība, kad cilvēks savu ķermeni pārveido skaistuma, 

estētisku apsvērumu dēļ, un kad ķermeņa pārveidošanai ir medicīniski 

iemesli – veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana?  

o Vai katrs cilvēks pats drīkst noteikt, kas notiek ar viņa ķermeni? Vai 

arī citi cilvēki un sabiedrība var būt noteicēji šajā jautājumā? 

2. uzdevums. Pārveidojums vai uzlabojums? 

Veicot šo uzdevumu, skolēni: 

 izpratīs nozīmes atšķirību starp vārdiem „pārveidojums” un „uzlabojums”; 

 paplašinās izpratni par jautājumu, vai visi mākslīgie pārveidojumi, kas tiek 

veikti ķermenī, ir arī ķermeņa uzlabojumi; 

 mācīsies pamatot savas domas; 

 mācīsies sadarboties un diskutēt: klausīties, formulēt savas domas, cienīt 

citu viedokli, salīdzināt, veidot secinājumus. 
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Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

 Lai veiktu uzdevumu, skolotājs vispirms var izskaidrot atšķirību starp 

vārdiem „pārveidojums” un „uzlabojums”, skaidrojot, ka pārveidojums ir 

veikta izmaiņa, savukārt uzlabojums ir kvalitatīvs pārveidojums, kas 

uzlabo cilvēka dzīves kvalitāti – piemēram, palielina viņa rīcībspēju, ceļ 

pašapziņu, uzlabo pašsajūtu un pārliecību par sevi. Dažkārt atšķirība starp 

pārveidojumu un uzlabojumu nav tik vienkārši nošķirama, piemēram:  

o Brilles koriģē redzi. Vai to nēsāšana vienmēr veicina pašsajūtu un 

pašnovērtējumu un saskarsmi ar citiem? 

o Frizūra pārveido matu griezumu. Vai tas vienmēr ceļ pašapziņu? 

 Skolotājs var aicināt skolēnus individuāli vai pāros izlasīt visus dotos 

vārdus un izvēlēties divus vārdus, kuri atbilst pārveidojumam, un citus 

divus vārdus, kuri atbilst uzlabojumam. 

 Tad skolotājs var aicināt kādu skolēnu doties pie interaktīvās tāfeles, 

ievietot vienu izvēlēto vārdu lodziņā „Pārveido” vai „Uzlabo” un pamatot 

savu izvēli. Skolotājs var lūgt nākamo skolēnu veikt to pašu, tādā veidā 

ļaujot izteikt savu viedokli vairākiem skolēniem.  

 Uzdevumā piedāvātās izvēles skolēni var arī papildināt, noklikšķinot un 

ierakstot savu variantu. 

 Skolotājam būtu jāvirza diskusija tā, lai skolēni izprastu, ka daži 

pārveidojumi ir neatgriezeniski un ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai ir vērts tos 

veikt. 

 Ieteicams lielāku vērību pievērst tiem vārdiem, kas visdrīzāk varētu tikt 

iekrāsoti kā „šaubos” vai „pārveido”. Piemēram: 

o Enerģijas dzēriens. Dzēriena ražotāji reklamē, ka tas uzlabo ķermeņa 

kvalitātes, uz īsu laiku padarot to enerģiskāku. Bet patiesībā tas 

būtiski ietekmē skolas vecuma bērna ķermeni un var radīt nopietnus 

veselības traucējumus.   

Sk. 68. lpp.   

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglit

iba_vispvid_un_profizgl.pdf  

o Tetovējums. Tetovējumu vairs nevar izņemt vai arī, ja to dara, var 

rasties veselības problēmas. Ja tas veidots kā veltījums kādam īpašam 

cilvēkam, ar kuru tajā laikā ir labas attiecības, bet pēc tam attiecības 

izjūk, tad tetovējums no uzlabojuma varētu pārvērsties pārveidojumā. 

Šis piemērs ļauj runāt par to, ka cilvēka domas vai attieksme ar laiku 

var mainīties, tāpēc ļoti rūpīgi jāizvērtē neatgriezenisku izmaiņu 

veikšana. 

o Badošanās. Uzlabojumus var sniegt veselīgi ēšanas paradumi, uzturs, 

bet badošanās var izraisīt pat anoreksiju (badošanās māniju) un radīt 

neatgriezeniskas veselības problēmas. Ar anoreksiju nereti slimo 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
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pusaugu meitenes, kuras maldīgi uzskata, ka ir pārāk tuklas. Tā ir 

nopietna, grūti ārstējama psiholoģiska slimība, kas ietekmē ķermeņa 

stāvokli un var izraisīt dzīvībai bīstamas situācijas. Ir svarīgi par to 

runāt ar skolēniem un skaidrot, ka tiklīdz kādam pamanāmas pirmās 

anoreksijas pazīmes, ir jāinformē pieaugušie.   

Papildu informācijai var skatīt:   

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglit

iba_vispvid_un_profizgl.pdf  

 Uzdevuma veikšanas gaitā skolēni un skolotājs kopīgi var secināt, ka 

bioētikas jautājumi ir sarežģīti un neviennozīmīgi. Tomēr skolēni var 

diskusijās vienoties, ka dzīvība un veselība ir nozīmīgas vērtības. 

Uzdevumā iekļautie jautājumi ir virzīti uz izpratni par sevi, attiecībām ar 

savu ķermeni un plašākā nozīmē – dzīves kvalitāti. Jautājumu ētiskais 

aspekts atklājas domāšanā par rīcības sekām un savas dzīves apzinātu 

veidošanu. 

3. uzdevums. Cilvēks – dabīgs vai mākslīgs? 

Veicot šo uzdevumu, skolēni: 

 tiks rosināti domāt par cilvēka organisma pārveidošanas ētiskajām 

robežām; 

 tiks rosināti iztēloties, hipotētiski domāt par cilvēces attīstības iespējām un 

cilvēka būtību. 

 

Ieteikumi, kā uzdevumu izmantot klasē 

Šajā uzdevumā tiek piedāvāti seši jautājumi, kas palīdzēs pētīt tēmu par ķermeņa 

pārveidošanu un uzlabošanu. Jautājumus skolotājs var izmantot gan tēmas „Dabīgs un 

mākslīgs” 1. un 2. uzdevuma veikšanas laikā, gan arī stundas noslēgumā. Katrs 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf
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jautājums tiek slēpts savā aplītī zem jautājuma zīmes. Noklikšķinot uz jautājuma 

zīmes, jautājums kļūst redzams: 

 Ar ko atšķiras ķermeņa pārveidošana no ķermeņa uzlabošanas? 

 Vai ķermeņa pārveidošana izmaina cilvēka raksturu un domas?  

 Vai ir kas tāds, ko cilvēka ķermenī nevar pārveidot?  

 Vai ir kas tāds, ko cilvēka ķermenī nedrīkst pārveidot?  

 Vai cilvēks būtu jāveido un jāuzlabo līdzīgi kā mašīna? 

 Kāds varētu būt nākotnes cilvēks? 

Jautājumus „Vai cilvēks būtu jāveido un jāuzlabo līdzīgi kā mašīna?” un „Kāds varētu 

būt nākotnes cilvēks?” skolotājs var izmantot kā noslēdzošos, refleksijas jautājumus. 

Tie aicina skolēnu aizdomāties par jautājumu „Kas ir cilvēks?”, par cilvēka būtību. 

Skolotājs var iepazīties ar jautājumiem un iegaumēt to atrašanās vietu. Tas palīdzēs 

diskusijas laikā piemērotā brīdī  tos vieglāk atrast. 

Pēdējo jautājumu „Kāds varētu būt nākotnes cilvēks?” skolotājs var pārvērst arī 

plašākā uzdevumā, piemēram, sadalot klasi grupās un aicinot skolēnus uzzīmēt 

nākotnes cilvēku, vispirms pārdomājot un pie katra aspekta izvēloties 3-5 

pamatiezīmes: 

 Kāds cilvēks izskatītos nākotnē un kādēļ? 

 Ko cilvēks ēstu? 

 Ko cilvēks darītu? 

 Kā cilvēks sazinātos ar citiem? 

 Kas tev liek  domāt, ka nākotnē cilvēks izskatīsies, sazināsies  un 

uzvedīsies tā, kā tu apraksti? 

 

Papildu literatūra par 7. tēmu 

Andersons A. Pārvarot humānismu http://satori.lv/raksts/4510 

Habermas, J. (2003) The Future of Human Nature. Polity Press. 

Rubenis, A. (2005) Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC. 

http://www.biodrosiba.lu.lv/vardnica/ 
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