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Rīgas 41.vidusskolas
direktora vietnieces izglītības jomā

"Skoļa visskaistākā, kalnā tu stāvi.
Klusi ap tevi šalc - ozoļu ciļts.''



Skolas prioritāte: jēgpilns mācību un audzināšanas process harmoniskā vidē.

Skolas vĪzijaz skolēns, apzināti sadarbojoties un patstāvīgi pie emot atbildīgus lēmumus, ir ieinteresēts savas personības izaugsmē

Skolas mērĻis: veidot izgl-rtības vidi, organizēt un īstenot izgl-rtības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglīt-rbas ļļn vispfuējās vidējās
izglīt-rbas standartos noteikto mērĻu sasniegšanu, kas ļautu izglīro1arniem turpināt lzgFltību, motivētu apzinātai karjerai un mužizgl-rtībai.

Audzināšanas darba programma ir skolas audzināšanas darba reglamentējošs dokuments, kas nosaka audzināšanas darba mērĻus un
uzdevumus skolā triju gadu periodam. Programmai ir ieteikuma raksturs, to var izmantot ikviens pedagogs un klases audzinātājs savā darbā ar
audzināmo klasi.

Audzināšanas darbības Īstenošanas pamats ir skolas pedagoģiskā kolektīva vienota, atbildīga darbība, izglītojamo vecāku atbalsts, kā
an skolas sadarbība ar dažādam valsts, pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organlzācĻjām.

Audzināšanas darbĪbas mērĶs ir sekmēt brwas, atbildĻas, patstāvīgas un radošas personas attīst-rbu; virītt lzglītojamos uz pašizzi as
procesu, veidojot demokrātiskai sabiedr-rbai raksturģu attieksmi pret vērtībām, indivīda pienākumiem un tiesībām pret sevi. Iesaistīt skolas
pasākumu organizēšanā un līdzdalībā, radot izgl-rtojamajiem iespēju veidoties par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu, mērĶiecīgu, tikumisku,
rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībam un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt
kulturvēsturisko pieredzi, stiprināt pieden-bu un lojalitāti Latvļas valstij un Latvļas Republikas Satversmei.

Audzināšanas darbības apakšmērĶ:

1. veicināt audzināšanas darbā iesaist-rto pušu (pedagogs-sko1ēns-ģimene) sadarbību, līdzdalību un līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā;
2. veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi (semināri, kursi, konferences, projekti);
3. nodrošināt klašu audzinātāju metodiskās komisļas darbu;

4. veicināt audzināšanas darbā iesaist-rto institucļu sadarbību.

5. klases audzinātājs izstrādā savu audzināšanas darbības programmu, kurā plāno:
a) klases stundas; d) sadarbību ar atbalsta personālu;
b) klases pasākumus; e) individuālo darbu;
c) skolēnu izpēti; D darbu ar izglītojartā vecākiem (vecāku sapulces).



6. iesaist-rt izgl-rtojamos izgl-rtības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos, organizēt izgFttojamo līdzdalību klases un izglītības iestādes

vides saglabāšanā un sakopšanā, motivēt izgl-rtojamos iesaistīties izglttojamo pašparvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izgl-rtības

programmās.

Audzināšanas darba galvenās prioritātes:

2023. 12024. mācību gadam

2022./2023. mācĪbu gadam

2021.12022. mācĪbu gadam

Izmantot di g italo pratību i l gtspēj īg as vi de s i z glttīb as attīst-rb ā.

Piedāvāt jaunas idejas un inovattvrrs risinājumus izgl-rtlbas vides pilnveidošanā.

Sekmēt pilsonisko līdzdalību, iesaistoties tradīciju kopšanā un veidošanā.

Audzināšanas darba prioritāšu ĪstenoŠana:

Audzināšanas darba prioritāšu īstenošanu orgarizē izglīt-rbas iestādes un iesaistīto personu struktura - klašu audzinātāju, mācību priekšmetu

pedagogi, izgl-rtības iestādes atbalsta komanda, jomu koordinatori, karjeras konsultants un izgl-rtojamais, kā an izgĪlto1amā vecāki.

Nepieciešamības gad-rjumā, prioritāšu īstenošanā iesaistās ārpusskolas profesionāļi un citu jomu pārstāvji.

Prioritāšu īstenošana notiek mācību stundu laikā, klases stundu laikā, ārpusklases aktivitates visa mācību gada garumā.

Programmā ir veidota un tajā ir ievēroti normatĪvie akti, kas reglamentē audzināšanas darbības īstenošanu:

o ANo Konvencija par bērnu tiesībām (20.II.1989.);
o Izglīt-rbas likums (29.t0.l998.);
o Bērnu tiesību aizsardītbas likums (19.06.1998.);

o Valsts pamattzgFtītbas standarts;

o Valsts visparējās vidējās izgl-rtības standarts un mācību priekšmetu standarti;

o Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 "Izgl-rtojamo audzināšanas vadltnļas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un

audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība";



. MK 2I.05.2013. noteikumi Nr. 281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidojas izgl-rtības standartu, mācību priekšmetu standartiem un

izglnības programmu paraugiem" ;

o MK 12.08.2014. noteikumi Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizgĪtītbas standartu, parnatlzglīt-rbas mācību priekšmetu standartiem un

p amatizg|-ttības pro grammu p araug i em" ;

o Ministru kabineta noteikumi Nr.1338 ,,Kārtība, kādā nodrošinama izgl_rtojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos;

o Ministru kabineta noteikumi Nr.89 ,,KārĪba, kādā izgl-rtības iestāde informē izgl-rtojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja

izghtoj amais b ez attai snoj o ša ieme sl a ne apmekl ē iz glīt-rb as ie stādi " ;

o VISC metodiskie materiāli "Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai" un "KlaSeS stundu plogralĪrmas paraugs" ( Metodiskais
l-rdzeklis; VISC, 201 6.);

o MK 18.10.2005. noteikumi Nr. 779 ''Noteikumi par visparējās izglīt-rbas iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto

dokumentāctju'';
o Rīgas attīst-rbas programma 20l4.2020.gadam ;

o Skolas nolikums, prioritātes, mērĶi un uzdevumi.

Audzināšanas darbs balstīts uz sekojošiem principiem:

o sadarbība_ audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas ieinteresētās puses: pedagogi un izglīt-rbas darbinieki, skolēni, vecāki

un ģimene, valsts un pašvaldības institucijas, nevalstiskās organizāc1jas' sabiednba;

o sistēmiskums- nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīst-rba;

o nepārtrauktĪba un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērĻu sasniegšanā;

. ilgtspēj a - izgl-tības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība

o vienotĪba un veselums _ audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglmbas procesā;

o atvērtĪba informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācļam.



Audzināšanas darba uzdevumi:

1. Veicināt kompetenču attīstību, kas musdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīst-rbas un vērtību plurālisma apstākļos

izgl-rtojamajiem ļauj veiksmģi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērĻu sasniegšanai. ĪpaŠi aktualizējamas las-rtprasme un

di gitālā kompetence, medij prat-rba un drošumspēj as stiprināšana.

2. Stiprināt izgl-rtojamo patriotismu un valstiskās identitātes apzi u, kopt skolas un vietējās kopienas tradrcijas un iesaist-rties valstiski

noztmīgos notikumos, aktivitatcs.

3. Pilnveidot izglītojamo līderrbas prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas l-rdzdal-rbaiizglītības procesa un izgl-rtības

iestādes vides veidošanā, lēmumu pier,remšanā.

4. AttīStīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izgl-rtības jestāžu' vietējās kopienas lrmenī un izpratni par valsts un sabiedrības

drošību : saskarsmes un savstarpēj o attiecību kulturas aktualizēšana.

5. Latvļas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam; apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana,

resursu jēgpilna izmantošana; cilvēkdrošība.

6. Motivēt bēmus un jauniešus iesaistīties interešu izgl-rtlbas programmās, domājot par:

a) kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcļas nepārtraukt-rbas nodrošināšanu;

b) karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu;

c) saturīgu un lietderrgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitati;
a) prevent-wo darbu atkanbu mazināšanai.

7. Veicināt skolēnu ļīdzdalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs



Galvenie audzināšanas darba virzieni ir:

o pilsoniskāaudzināšana;

o radošums, inovācijas un jaunrade;

o tikumiskāaudzināšana;

o tradīcŪas un kulturvēsturiskais mantojums;

o pašizgl-rtība un pašpilnveide;

o izglītojamo kulturas līmer,ra celšana;

. vides izglītība;

Klases audzinātāja obligātā dokumentācija, kas apkopota klases audzinātāja darba mapē:

o informācļa par klasi, klases saraksts;

o instruktāžas;

. individuālais darbs ar audzēĶiem;

. audzinamās klases vecāku sanāksmju protokoli;

o skolas audzināšanas darba programma;

o konkrētā mācību gada klases audzināšanas darba plāns.

Klašu audzinātāju regulārais darbs:

. klases audzināšanas darba gada planojums;

o klases audzināšanas darba pašvērtējums;

o vecāku un skolēnu informēšana par skolēna mācību sasniegumiem;

o stundu kavējumu uzskaite;

o estētiskas vērtības;

o pienākumi un tiesības;

. veselīga dzīvesveida pamati;

o drošība;

. karjerasveicināšana;

. izglt1ojamā mācīšanās sekmēšana.



Audzināšanas darba vadlīnijas:

. anaĻizētizg|Ītojamo mācību sasniegumus un disciplrnu, vi u izaugsmes dinamiku, motivēt izglītojamos veikt pašvērtējumu;

o veicināt klases kolektrva saliedēšanu, kopīgi ar izg|ītojamajiem un vi u vecākiem organizējot klases pasākumus (ekskursļas,

tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas;

o iesaistīt izglītojamos izgl-rtlbas iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos, organizēt izghtojamo līdzdalību klases un

izgl-rtības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā, motivēt izgl-rtojamos iesaistīties izgl-rtojamo pašpārvaldē un ārpusstundu

daro'-tbā, tajā skaitā interešu izgl-rtības programmās;

. sniegt atbalstu savas audzinamās klases izgl-ttojamajiem, ievērojot izgl-rtojamo individuālas rpatntbas, sekmēt vi u personības

attīstību;

o vērtībuizglīt-rbasaudzināšana;

. pilsoniskā un patriotiskā audzināšana;

o veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse;

. darbības prasmes ekstremālās situācijās un satiksmes drošība;

o estētiskās vides veidošana;

o uzvedības un saskarsmes kultura;

o tiesības un pienākumi;

o tāIākizglntba un profesionālā izaugsme.



Audzināšanas darba vērtĪbas:

o dītvība;

o cilvēka cie a;

o brrvība;

o ģimene;

o laulība;

o darbs;

o daba;

o kulfiira;

o latviešuvaloda;

o Latvrjas vaļsts.

Audzināšanas procesā b tiskākie izkopjamie tikumi:

o

a

a

atbil tba_ griba un spēja paredzēt savas izvēles un rrcības sekas un rīkoties, respekIējot cita cilvēka cie u un bn-vību;

cent-tba _ čaklums, uz Ība, r pība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērĶiecīgāk, kvalitatrvāk rrn produk1īvāk;

drosme - iz|ēnfiba' baiļu pārvarēšana, rakstura stingn_ba, situācļas novērtēšana un cie pilna n-cība, uz ēmība, centieni pēc

taisnīgā un labā;

godīgums _ uāicarnība, patiesums, vardu un darbu saskaqra;

gudrība _ māka izmarftotzināšanas labā veicināšanai savā un sabiedn-bas dītvē;

laipnība _ vēlĪba, atsaucība pret citiem, pieklājība;

a

o

o

a ļīdzciet-tba _ attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pardzrvojumos un aktrvs



o mērenība _ n-cības un uzskatu l-rdzsvarotība, spēja nošĻirt saprātĻas vēlmes no nesaprātt-tgam un atteikties no nevajadngĻ

athrrēšanās no tĻ kas traucē personas attīstfuu;

. savaldība - uzvedības ļrn emociju i7pausmju kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvcku bn-vību, kā atĪ cienot sevi un

citus;

o solidaritāte _ savstarpējs atbalsts un n-cības saskar,rotība, rupes par savu, citu un kopīgu labumu, demoļ<rātisks dialogs ar citiem;

o taisnīgums _ godptāTtga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātrgu interešu un morāles norlnu ievērošana;

o toļerance _iecietība, vēlme izprast atšĻinļo (piemēram, cilvēka arējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokļi, ticību,

paražas).



Audzināšanas stundu sadal_rjums:

pirms katra skolēnu brī'vlaika audzināšanas stundās notiek skolēnu instruktāža drošības jautājumos saskar,rā ar Skolas Iekšējās

kārtības noteikumos paredzēto grafiku;
pārējās audzināšanas stundas notiek saskar,rā ar audzinātģa darba plānu atbilstoši šajā dokumentā ieĶautajam audzināšanas
darba tēmam.

MācĪbu organizacijas formas:

o mācību stunda;
o -aranodarbība;

o projekts;
o kooperatrvāmācīšanās;
o mācību ekskursija.

a

a



Klases stundā izmantojamās metodes un pa ēmieni:

o apskats;

o darbs aI masu medļiem;
o debates;

o demonstrēšana;

o diskusija;
o drāmas metode;

o eseja;

o intervija;
o jautājumi/atbildes;

o klases pamrnās;
. klases sanāksmes;

o laboratorijas darbs;

o lasīšana arizpratni;
o maPeļ
o mācību eksperiments;

. modeļu sagatavošana;

o pētījums;
o praktiskais darbs;

o prātavētra;
o problēmu risināšana;
o pģektu metode;

o radošais seminārs;
o sanļnas mazas grupās;

o simulācijas spēles;

o sifuācrjas analīze;
o spēles;

o stāstījums;
o stžistu sacerēšana;

o tĻveida uzdevumu risināšana;
o vinlaIizācija.



Plānojamie audzināšanas darba rezultāti:

o tiek sekmēta izghtojamo patriotisma un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguve un pilsoniskā līdzdalība skolā,

sabiedrībā un valsts dītvē;

. ārpusstundu aktivitātes un pasākumi vērsti uz izgfttojamo radošo un sociālo prasmju attīst-tbu, vērtību orientāciju un karjeras

izaugsmi;

. izgĪttojamie iesaistās tautas tradīciju un kulturvēsturiskā mantojuma izztnāšanā, saglabāšanā un pilnveidē, apkārtējās vides

sakopšanā;

. padziļinājusies izglītojamo izpratne un atbildība par cier,ras pilnām savstarpējām attiecībām, mazinot neiecietību un vardarbību

konfliktu risināšanā, kā arī par veselīgu dztvesveidu un personiskās drošības jautājumiem. Izgl-rtojamie iesaistās labdarībā un

brīvprātīgo darbā;

o veicināta iesaistīšanās izgl-rtojamo pašpārvaldes darbībā skolas dītvē, kā arī izgl-rtojamo individuālo kompetenču pilnveidi

interešu izglītības programmās;

. orgatizēti pasākumi pedagogu labās prakses un pieredzes popularizēšanai un apgušanai par audzināšanas darba jautājumiem.

Savas zināšanas pedagoģijā un psiholoģļā skolotājipadzilinājuši piedaloties kursos un semināros;

o īstenota karjeras izgl-rtības programma mācību un audzināšanas darba;

. vecāki ir informēti un ir akttvi sadarbībā ar skolu;

. skolā tiek īstenots mērĶtiecrgs un pārskatāmi koordinēts audzināšanas darbs, sadarbojoties izglīt-rbas iestādes pedagoģiskajam

personālam, izgl-rtojamajiem un vir,ru ģimenēm rrn citam audzināšanas darbā iesaist-rtām institucijām (pašvaldības, valsts).



Klases stundu tematiskais plānojums



a
J

2.

I

Nr.
Kļašu grupa: 1.-3. klase

Sevis izzināšana un pilnveidošana

Savstarpējās
attiecības

MērĶtiecība.
Zinātkāre.

Sevis apzināšanās
jeb pašidentitate

Temats

a

o

o

o

Mācās analizēt un saprast savstarpējās attiecības,
uzklaus-rt un sadarboties ar klasesbiedriem un
skolotājiem.
Izprot atšĻirības starp saskarsmi reālā vidē un
virtuālajā vidē.
Mācās but pieklājīgs un ievēro pozitīvas uzvedības
noteikumus klasē, skolā un arpus tās.

Prot atvainoties un mācās piedot.

o Saprot, ka ir interesanti kaut kojaunu uzzinātun
mācīšanās sagādā prieku. Apzinās savas spējas un
prasmes, kas ļauj sasniegt nodomāto.

Atpaītst Savas emocļas un pārdzwojumus, mācās
izzināt cēlor,rus un nosaukt tos vardos; saskata
atŠĻirības starp emocijām un savu rīcību. Ana|izē
savas spējas vald-rt par sevi, savald-rties (atbilstoši
Sava vecumapsiholoģiskaj ām īpatnībām).
Vēro sevi, domā par sakarībām, kādas veidojas starp
domām, jutām, rīcību, mācās kontrolēt sevi un savu
uzvedību.

o

a

Sasniedzamais rezultāts

Sociālās zinības
Novērtē dalīšanās prieku (prot dal-rties ar
citiem).
Saprot, ka katrai rīcībai ir sekas.

a

a

Etika
. Apzinās tikumiskas saskarsmes vērtību.
o Zinapieklājīgas uzvedības nofrnas.
o Prot ievērot saskarsmes norĪnas.

Sociālās zinības
. Apzinās un ar piemēriem ilustrē to, ka cilvēka

ētisko rīcību var noteikt prāts, jutas un
gribasspēks.

o Prot izvēlēties pieklājīgu uzvedību konkreta
situācijā.

Ētika
o Mācās attīst-rt savas morālās jutas.
o Mācās attīst-rt savu sirdsapzi u un dītvot

saska ā ar to.
Kristīeā mācība

Ir iecietīgs, labvēlīgs un l-rdzjut-rgs pret cilvēku
un dzīvo radību.

o

Sociālās zinības
o Vērtē SaVtļ un citu rīcību, raksturojot to kā labu

vai sliktu, un pamato savu vērtējumu.
o Prot pastāst-rt par savam izjntām situācijās, kad

sar,rēmis mīlestību, rupes, piedošanu un kad to
sniedzis.

Starppriekšmetu saite



I

Klašu grupa: 4._6. klase

5

4.

Sevis apzināšanās
jeb pašidentitāte

Ētiskās vērtības

Konfliktu
risināšana

Mācās apzināties savu individualitāti, artalizē Savas
rakstura Ļašības, saskatot pozitrvo un negatīvo sevī.
Novērtē, kā risināt savas problēmas, un mācās ar tām
tikt galā.

o

o

o Prot novērtēt savstarpēju palīdzību un pateikties
o Mācās saskatīt un novērtēt labo ikvienā.
o Mācās izprast un ikdienā ievērot taisnīgumu,

godīgumu un veidot darba tikumu.

Apzinās konflikta esamību, konflikta situācļas un
mācās tās izprast.
Mācās uzklaus-rt atšĻirīgu viedokli konflikta rrn vērtēt
salrr attieksmi pret to un radušās emociias.

a

o

Sociālās zinības
. Apzinās dzrves mērĻa nozīmību un

prot pastāst-rt par savu dzīves mērĻi
citiem.

Sociālās zinības
o Izptotpalīdzības noītmĻ ir izpalLldītgs.
o Attīsta pozitr'uu pieeju dītvei (optimismu)
o Prot nosaukt un pamatot sev nozīmīgas

tikumiskās īpašības.
Ētika

. Zinatikumiskās pamatvērtības (labais, dītvfua)
un tikumus.

o Zina un pazīst tikumu un morāles darbību
ģimenē, klasē, skolā.

o Ir motivēts r-lkoties saskar.rā ar tikumiskajām
vertrbam.

o Mācās saprast saistību starp tikumiskas rīcības
mērĻi, rīcību un ideāliem.

o Attīsta pozitīr,u attieksmi pret dzwi.
o Zinaobjektwi nozīmīgās tikumiskās Ļašības

(labestība, godīgums, patiesums, līdzj ut_rba,

taisnīgums).
K-nstlga macrba

o Izprot' ka sirdsapzir,ra ir Dieva balss cilvēkā.
o Saprot atbilst-rbu Dieva baušļiem konkrētā

situaciia.

Sociālās zinības
a Apzinās Ļašības, kas veicina labvēlīgu

saskarsmi.
Mācās veidot pozitīvas, iēgpilnas attiecības.o

a Ir motivēts izvēlēties pieklājīgas uzvedības
norĪnas māiās' skola' uz ielas' sabiedrībā.
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Ētiskās vērtības

Konfliktu
rlsrnasana

Savstarpējās
attiecības

MērĶiecība.
Zinātkāre

o Mācās izvirzīt reālus un pozitrvus mērĻus.
o Izprot un ikdienā ievēro taisnīgumu, godīgumu un

darba tikuma nepieciešamību.

o

a

Izprot konflikta cēlo us, novērtē savu lomu un rīcību
konflikta.
Mācās mierīgi un toleranti paust savu viedokli
konflikta un meklēt kopīgu risinājumu.

o

o

a

Veido attiecības ar citiem, pamatojoties uz cie u,
sapratni un draudzīgumu.
Izpr ot pozitrvas komunikācļ as nepiecie šamību
virtualaj a sazir,ras vidē.
Apzinās Savas prasmes izbeigt strīdu un panākt
vienošanos' neaizskarot un neaizvainoi ot citus.

o

a

o

Apzinās mēĶiecrgas darbības soļus un secību, lai
paveiktu to, ko uzr,rēmies.

Īzprot, kur nepieciešama pieaugušo palīdzība un
atbalsts.
Veido pārliecību, kauzzināt ko jaunu ir interesanti
un mācīšanās var saeādāt prieku.

a

a

Analizē Savas emocijas un mācās apzināties cēlorus,
kas tās izraisa.
Saskata kopsakarības starp emocijam un Savu rīcību.

Sociāļās zinības
Izprot saikni starp rīcību un sekām, pauž savu
tikumisko izvēIi.
Prot paskaidrot, balstoties uz personisko
pieredzi, kas ir ētiskais ideāls, kāda rīcība ir
tikumiska un kāda netikumiska (iekšējie, ārējie
faktori), kas ir sirdsapzi a.

a

a

Sociālās zinības
o Izprot nesaska u cēlor,rus.
o Novērtē pieklājīgas uzvedības nozīmi

sadarbības veicināšanā.

Sociālās zinības
o Ir draudzīgs, ieinteresēts un atsaucīgs attieksmē

pret visiem grupas biedriem.
o Prot ar toleranci iŽurēties pret atšĻingām

vērtībām, uzskatiem, pārliecību.

Sociālās zinības
o Novērtē ģimeni, mājas, dzimteni kā nozrmīgas

vērtības savā un citu cilvēku dītvē.
o Prot raksturot daŽādas emocļas un izprot savas

iespējas ietekmct citu cilvēku emocijas.

. Spēj iejusties citu cilvēku situacļa
un apzinās, ka cita cilvēka rīcību
nosaka vir,ru vērtības, uzskati,
pārliecība.

. Izmantojot savu pieredzi un
mākslas tēlus, prot izskaidrot
s o li daritāte s un izp al-r d ītb as noītmi
cilvēku attiecībās.
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Klašu grupa: 7._9. klase

MērĶiecība.
Zinātkāre

Sevis apzināšanās
jeb pašidentitāte

o Apzināti savu darbīb u virza mērĻu sasniegšanai

o ApzināS Savu individualitāti, atšĻinau no citiem,
analizē savas Ļašības.

o Prot saskat-tt un novērtēt pozitīvo sevī.
o Novērtē savus panākumus un neveiksmes.
. ApzināS Savas emocijas un mācās tās mērĶiecīgi

vad-rt.

Sociālās zinības
o Izvēles situācijā, balstoties uz

ekonomiskiem apsvērumiem un
ievērojot godīguma, taisnīguma un
cilvēkmīlestības principus, izvērtē
vairākas altematīvas. prognozē
pie remtā lēmuma īstenošanas sekas
un pie em lēmumu darbībai.
Prot prognozēt savas rīcības sekas, balstoties
uz cēlo u un seku miisakarību izpratni.

o

Sociālās zinības
o Pazīst un raksfuro iekšējās un arējās kontroles

mehānismus, kuri nosaka cilvēka rīcību un
attiecības.

o lzprot dažādu emocļu un stresa cēlo us; zina,
kā pārvarēt negatwas emocļas un stresu, kā
rīkoties psiholoģiskas krīzes gadrJ umos.

o Pārvalda Savas emocijas saskarsmē un
sadarbībā.

o Raksturo cilvēka iekšējo pasauli kā
sirdsapzir,ras, prāta un jutu kopumu.

o Zina par gangās pilnveidošanās dažādiem
celiem.
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5 vertrbas o

a

Mācās izvirītt reālus un pozitrr,us mērĻus, apzināti
r-rkoj as to sasniegšanai.
Apzinās savas vērtības vi spārcilvēci sko vērtību
kontekstā (LR Satversmes preambula)

Klašu 10.-12. klase

Sociālās zinības
o Pauž savu tikumisko izvēli, to pamatojot.
o Prot pastāst-rt par pastāvīgo ētisko vērtību

pasaulē un raksturot universālās ētiskās
vērtības.

o Prot paskaidrot, kas ir gribas brīvība un kā
personi sko izv ēIi i etekmē personi ski pier,remtas

ētiskās vērtības.
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Sevis apzināšanās
jeb pašidentitāte

Konfliktu
rlsrnasana

Savstarpējās
attiecības

o

o

o

Prot analizēt saw pašvērtējumu un apzinās tā nozrmi
personības izaugsmē un attiecību veidošanā.
Apzinās savu identitāti un personīgo potenciālu, ir
poziītva attieksme pret sevi un dzwi.
Apzinās sevi, savas jutas, prot tās mēĶiecīgi vadīt.

o

o

Prot ana|izēt konflikta situācļas un toleranti izvērtēt
pretējās puses viedokli.
Spēj piedāvāt konflikta risināšanas ceļu, saska ojot
abu konfl iktēj oŠo pušuviedokļus.

o

a

a

Veido cie pilnas savstarpējās attiecības ar
l-rdzcilvēkiem.
P r ot anaĻizēt un ri sināt s av starp ēj o attiecību
sarežģ-rjumus gan reā|ajā' gan virtuālajā sazir,ras vidē,
apzinās atbildību un zina likuma norrnas
(normatrvaj os dokumentos noteikto atbildību).
Attīsta empātii as spēi as.

Psiho1oģija
. Izprot stresa vadīšanu.
o Atpazīst un raksturo dažādas emocijas un jutas,

atšĻirīgus garastāvokļus.
FilozofĻia

o Zinaun prot salīdzināt daŽādas cilvēka butības
izpratnes filozofijā.

Ētika

Sociālās zinības
o Ir iecietrgs pret atšĶingo.
o PauŽ savu viedokli vai piedāvā problēmas

risinājumu un uzklausa citu viedokli kopīgo
mācību un sociālo mērĻu sasniegšanai.

o Prot saskar,rot savas un citas vajadzības,
meklēj ot problēmu risināj umus.

o Zinapar konfliktu veidiem un prot piedāvāt
sar,.Lr konfl ikta risināšanas ceļu.

Sociālās zinības
. Spēj izvērtēt salrr rīcību, izmantojot ētisku

argumentācrj,r, ja nepieciešams' atītt Savas

kļudas un aizspriedumus un mainīties.
. Respektē cilvēka dzīvības vērtību.
o Izprot pozitrvu savstarpējo attiecību veidošanas

principus.
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Ētiskās vērtības

Konfliktu
rlslnasana

Savstarpējās
attiecības

MērĶtiecība.
Zinātkāre

o

a

Ievēro taisnīguma, godīguma principu un darba
tikumu.
Saska o savas vērtības ar visparcilvēciskajām
vērtībam (LR Satversmes preambula)

o

a

Prot izmantot dažādus saskarsmes pa ēmienus
konflikta situācļās, kontrolēt un vad-tt savu rīcību un
emocijas konfliktā, argumentēt salu viedokli.
Spēj piedāvāt konflikta risināšanas variantus un
nepieciešamības gadīj umā uz emties konfl ikta
risināšanas vadību.

o

a

a

Veido cier,rpilnas un atbal stošas savstarpēj ās
attiecības.
Kritiski izvērtē savstarpēj o attiecību veidošanos
reālajā un virtuālajāsazi as vide/ sociālajos t-rklos,
izvairoties no emocionālās un fiziskās vardarbības.
Prot risināt konfliktus, meklējot kompromisu un
pie emot atbildrgus lēmumus.

a

o

Analizē un pier,rem lēmumus, izvfuzaprioritātes, kas
sekmē mērļo sasniegšanu.
Apzinās savu lēmumu darbības sekas, spēj sekot
saviem nodomiem un mērkiem.

Filozofiia
o Prot pamatot un argumentēt savu viedokli

jautājumā par absolutām un relatīvam
vērtībam.

o Prot pamatot savu vērtību izvēli.
Ētika

Psiholoģiia
o Zjna konfliktu cēlo us, attīst-rbu rrn risināšanas

stratēģijas.
o Izmanto dažādus saskarsmes pa ēmienus un

atpaītst saskarsmes
škēršļus modelctai a situacii a.

Psiholoģiia
C Zina aizspriedumu negatīvo ietekmi.
. Zinaefektrvas saskarsmes priekšnosacļumus.
o Analizē cilvēka uzvedību no novēroto

kognitrvo procesu, emocļu un motivācļas
izpausmju viedokļa.

Filozofi a
. Spēj salīdzināt daŽādas izpratnes pat izzi u.

Ētika
o Izprot ētiskās problēmas informācijā un

komunikācijā.
Kulturoloģiia

Ir tolerants pret dažādām kulturam un prot
veidot pozitīvas attiecības ar dažādl kulturu un
reliģiiu pārstāviiem.

Psiholoģija
o Zina katra kognitīvā procesa lomu un funkcijas

dažādl veidu zināšanu un prasmju apguves
procesā.

a Izprot savas patības veidošanas
nepieciešamību.
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Nr.
Klašu grupa: 1._3. klase

PiederĪba valstii

Nacionālā identitāte

Valstiskā identitāte

Piederība novadam/
pilsētai

Gimene undzimta
Temats

a Zina savas tautas un latviešu tautas tradīcijas un
saulgriežu svinamos svētkus.

o Zina Latvijas vietu Eiropas kartē.
o Zina nozrmīgākos Latvijas valsts svētkus (1 1. un

1 8.novembris, 4.maijs) un iesaistās to svinēšanā.
o Prot cie pilni izturēties pret valsts simboliem (zina

himnu, pazīst karogu un ģerboni).

a Zina Rīgas atrašanās vietu Latvļas kartē,
kulturvēsturiskaj ā novadā.
Ir iepazinis kulturvēsturiskos un dabas objektus
Rļgā.
Ir iepazinis ievērojamākos vietējās kopienas cilvēkus
un tradīciias.

a

a

a

o

Īzprot radniecības pakāpes un rupējas par ģimenes
locekļiem.
Apzinās atbildību un pienākumus ģimenē.

Sasniedzamais rezultāts

Sociālās zinības
o Iepazīst latviešu tautas tradīcļas un folkloru,

kā arī citu tautu tradīcijas, salīdzina tās,
meklējot kopīgo un atšĻingo.

Latviešu valoda

Sociālās zinības
o Panst sava novada/pilsētas un Latvijas

simbolus.
o Pazīst Latvijas simbolus, zinato lietojumu,

zina valsts svētkus un to atzīmēšanas tradīcijas.
Dabaszinības

o Parāda Latvļu kartē trn raksturo tās atrašanās
vietu.

Muzika
o Dzied no galvas Latviias Valsts himnu.

Sociālās zinības
o Prot pastāstīt par Latvljas galvaspilsētu, sava

novada centru, savu pilsētu vai pagastu.
Dabaszinības

o Prot atšĻirt pilsētā (ciematā) dabas objektus un
cilvēka radītus obiektus.

Sociālās zinības
o .Zina skolēna tiesības un pienākumus un skolas

iekšēj ās kārtības noteikumus.
o Prot pastāstīt par ģimenes, dzimtās vietas

noztmi savā dzīvē un valstī.
Ētika

o Sāk apzināt pienākumu kā vērtību.

Starppriekšmetu saite

a Prot kritiski un radoši r-lkoties daŽādās
situaciias, pamatoioties uz tikumisko izvēli
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Klašu grupa: 4._6. klase
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Valstiskā identitāte

Piederība
novadam/pilsētai

Ģimene un dzimta

Multikulturāla vide

o

o

a

Zinavn svin Latvijas valsts svētkus, zina piemir,ras
un atceres dienas, cier,rpilni iāuras pret valsts
simboliem.
Zina ievēr ojamus Latvij as cilvēkus _ sportistus,
kulturas darbiniekus, politiĻus utt., ar ko valsts
lepojas un kuri nes Latvijas vārdu pasaulē.
Izptot Brīvības cīn-rtāju noītmi Latvļas neatkarības
radīšanā, atiaunošanā un nostiprināšanā.

o

a

a

Zina Latvljas kulturvēsturiskos novadus, to

Ļatnības, tradīcļas.
Ir interese par Rrļas vēstures un ievērojamu
personību dzrves gāj uma izzināšanu.
Zina Rīgas 41. vidusskolas absolventus un
novadniekus - zināmus cilvēkus novadā un valstī.

o Veido savas dzimtas koku.
. Apzinās ģimeni kā vērtību. Ir informēti par dažadiem

ģimenes attiecību
modeļiem. Prot pastāstīt par tradīcijam ģimenē.

a Apzinās, ka Latvijā dzīvo dažādas etniskās
pieden-bas cilvēki.

Latviias vēsture
Atpazīst Latvļas ievēroj amākās vēsturiskās
personas.
Raksturo Latvijas valsts simbolus (karogs,
himna, ģerbonis).
Saskata Latvļas valsts svētku un atceres dienu
vēsturisko nozrmi.

a

a

o

Socialas zinības
o Prot pastāstīt par Latv1jas kulturvēsturiskajiem

novadiem.
Latvijas vēsture

o Zina savas tuvākās apkārtnes nozrmīgākos
vēstures notikumus

Sociālās zinības
o Zina,kair dažādas ģimenes, un apzinās

ģimenes vērtību.
o Novērtē ģimeni, mājas kā nozrmīgas vērtības

savā un citu cilvēku dītvē.
Latvijas vēsture

o Izprot, ka paša un ģimenes vēsture ir saist-rta ar
Latvijas vēsturi un tās notikumiem.

. Ir pieredze veidot dzimtas koku.

Sociālās zinības
o .Zinā, ka cilvēki ir dažadĻ un ar piemēriem no

savas pieredzes prot to ilustrēt.
o Mācās salīdzināt, kas ir kopīgs un kas atšĻirrgs

dažādiem cilvēkiem.
Ētika

a Pierrem otra cilvēka citadtbu

o Saskata tekstā informāciju par tautas vēsturi un
kulturu.
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Ģimene un dzimta

Multikulturāla vide

Nacionālā identitāte

a Izprot attiecību veidoŠanu ģimenē.

o Apzinās savu nacionālo identitāti un citu tautību
cilvēku esamību Latv|jā.
Izprot un respektē kopīgo un atšĻirīgo dažādu tautu
tradīcijās.

o

a Zina latviešu tautas kulturas mantoj uma galvenās
bagātības un simbolus (Dziesmu un deju svētku
tradīcija, Dainu skapis, Gaismas pils u.c.).
Iesaistās kulturas vērtību apzināšanā. apgušanā un
saglabāšanā.

o

Socialas zinības

Sociālās zinības
o Prot salīdzināt un saskatīt daŽādltautu kopīgās

un atšĻingās iezīmes, to izpausmes paražās un
tradīcļās.

o Zina nozrmĻākās kulturas jomas (sadztve,
nodarbošanās veidi, izglīĪba, reliģij a, māksla,
literatura, folklora, etnogrāfij a), kas raksturo
katru tautu.

Latviias vēsture
o Izprot, kā Latvļas vēstures notikumi ir

ietekmēj uši sabiedrības attīstību, kā veidoj usies
paša dzrve.

o Saskata daŽādl kulturu mijiedarbību tuvākajā
apkārtnē.

o Izptot, ka Latvļas vēsture ir dažadutautu un
kulturas mij iedarbības rezultāts.

Latviešu valoda
o Saskata atšĻinbas starp savā un citu etnosu

kultura pier,remto runas etiĻeti/runas uzvedības
tradīciiām

Socialas zinības
o Zinanoītmīgākās kulturas jomas (sadztve,

nodarbo šanās veids, izglīĪba, reliģij a, māksla,
literatura, folklora, etno grāfij a).

Latviias vēsture
o Ir motivēts izzināt tuvākās apkārtnes vēstures

pieminekļu izcelsmi rrn vēsturi.
o Saskata Latvļas valsts simbolu saist-rbu ar

notikumiem Latvijas vēsturē.
Literatura

o lzprot latviešu tautas garīgās kulturas vērtības.
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Nacionālā identitāte

Valstiskā identitate

Piedenba novadam/
pilsētai

Izprot un ar cier,ru izturas pret nacionālās kult ras
vērtībām. Ir vēlme tās saglabāt un popularizēt.

o

Ir interese par Latvijas valsts svētku vēsturisko
izcelsmi.
Izprot piemir,ras un atceres dienu jcgu un nozīmi,
prot svinēt valsts svētkus.
Zina nacionāla mēroga j aunatnes nevalstiskās
or ganizācijas (Mazpulki, Jaunsardze, Skauti un
Gaidas, u.c.) un ir iepazinis to darbību.
Apzinās Brrvības cr u nozrmīgumu dažādos vēstures
posmos, prot godināt kritušos cīnītājus un vir,ru
piemi u.

o

a

o

a

a Izprot lokālpatriotisma ideju un iedzīvina to savā
attieksmē pret dzimto vietu, novadu, pilsētu.
Ir iepazinis Rrļas 41. vidusskolas vēsturi.o

o Apzinās ģimenes un tuvinieku atbalsta nozīmīgumu
un Savu lomu ģimenē

Latvijas vēsture
o Izprot latviešu tautas veidošanās

priekšnosacīiums un apstākļus.

Latvijas vēsture
o lzptot vēsturiskos apstākļus ļrn procesus, kuru

rezultatā radās apstākļi Latvļas valsts
dibināšanai, t.sk. latviešu strēlniekus kā
Latvijas tautas vēstures vērtību, Latvļas valsts
veidošanās un Brrvības cĻu nozīmīgumu un
savstarpējo saistību ar Eiropas un pasaules
vēstures notikumiem.

Sociālās zinības
. Zina un praksē izmanto pilsoniskās līdzdalības

iespējas skolas, pašvaldības un valsts mēroga
norisēs.

. Sadarbojas ar citiem, piedaloties vietējai
sabiedrrbai nozrmīgos proj ektos.

. Zina Latvijas valsts simbolus.
Literahrra

o Ir priekšstats par saulgriežiem un gadskartam
latviešu tautas tradlcii as.

Latviias vēsture
o Saskata kulturvēsturisko objektu nozrmi

vēstures apguvē. Latviešu valoda un literatura
o Izprot latviešu tautas garrgās kulturas vērtības.

Muzika
o Izprot latviešu muzikas kulturvēsturiskas

tradīciias

Izprot pozitīvu savstarpēj o attiecību veidošanas
principus.
Raksturo savas ģimenes ētiskās vērtības un
novērtē ģimenes ieguldījumu Savas personības
veidošanā.

o

o



1

Klašu grupa: l0.-t2. klase

5

Gimene un dzimta

Multikulturāla vide

o Apzinās savas saknes, ieguvumus un iespējamos
apdraudēj umus veselībai, pašidentitātei un sociālaj ai
identitātei.
Izprot ģimeni kā sociālo grupu. Apzinās mīlest-rbas
un laulības nozīmi ģimenes veidošanā, nākamās
paaudzes radīšanā.
Apzinās tikumības, atbildības un paškontroles
nozrmi ģimenes veidošanā un dzrvē.
Izptot ģimenes nozīmi personības pilnveidē.

a

o

a

Ir priekšstats par cilvēkiem, kuri dīlvo Latvijā un
kuriem ir atšĻinga āriene, reliģiskā un etniskā
piedenba.

Latviias un pasaules vēsture
o Ir pieredze diskutēt par individuālo un

kolektrvo atbildību vēsturē.
o Izprot ētisko un vispārcilvēcisko vērtību

pārmantoj amības nozīmi un nepieciešamību.
Psiholoģija

. Skaidro iedzimtības un sociālās vides faktoru
nozrmi indivīda attīstībā.

o Raksturo bioloģisko un sociālo faktoru ietekmi
uz personības īpašībam un kognitwo spēju
veicināšanu.

Veselības mācība

Sociālās zinības
o Prot pastāst-rt par pastāvīgajam ētiskajām

vērtībām pasaulē un raksturot universālās
ētiskās vērtības: labestību, godīgumu,
taisnīgumu, iecietību, līdzcietību, uzticību,
brrvību un pietāti pret dzrvību, patiesumu,
draudzību, mīlestību, solidaritāti, cier,ru.

o Ir iecietĻi pret atšĻirīgo (izr,remot gadrJumus,
ja tiek aizskartapersonības un sabiedrības
drošība).

o lzprot, ka cilvēkiemir daŽāda reliģiskā,
politiskā un cita pārliecība. Ir tolerants pret
mazākuma viedokli. Zina Latvijas Republikas
Satversmes nozrmi demokrātiskā sabiedrībā un
paskaidro, uz kādām vērtībām tā balst-rta.

Latviias vēsture
Ar toleranci uzklausa atšĻirrgus argumentētus
vēstures skaidroiumus.

a

Argumentē, kāpēc ir svarrgi saglabāt, kopt un
aizsar gāt kulturvēsturiskos piemineklus.

o



4.

J

2

Nacionālā identitāte

Valstiskā identitāte

Piederība novadam/
pilsētai

o Zina Latvļas Kulturas kanonā nosauktās vērtības
o lzprotnacionālās pašapzi as b t-rbu.

Zina Latvljas veiksmes stāstus uzr,rēmēj darbībā,
kulturā, sportā u.c. jomās.

Ir lojals Latvļas valstļ, apzinās pilso a iespējas,
pienākumus un atbildību, ir sabiedriski aktrvs un
ieinteresēts valsts izaugsmē.
Ir interese par politiskajiem un
sociālekonomiskajiem procesiem un notikumiem
Latv1jā, Eiropā, pasaulē. Izprot Latvļas vietu tajos
Spēj izteikt konstruktrvu kritiku un priekšlikumus
daŽādu valstisku problēmu risināšanai.
Izprot Latvijas valsts brīvību, patstāvību un
demokrātiju kā neat emamas valsts vērtības.
Apzinās sevi kā valsts veidotāju.

o

o

o

a

o

o

Apzinās savas skolas nozīmi/tēlu vietējās kopienas
izgl-rtības un kulturvides veidošanā, i{ut piederību
tai.
Interesējas par dzimtās puses/ novadaļ pilsētas
attīst-rbas perspektīvām.
Lepojas ar piedenbu savai kopienai, meklē un
saskata iespējas savas dztves veidošanai
novadā/pilsētā.

a

o

a

Latviias un pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture
o Raksturo svarīgākos Latvļas un globālās

vēstures virzienus.
o Izprot Latvijas valsts rašanās apstākļus.
o Ir pieredze analizēt daudzveidīgo sociālo,

saimniecisko, ideoloģisko un arpolitisko
ietekmi uz Latv11as valstiskuma attīstību.

o Prot diskutēt par individuālo un kolektīvo
atbildību vēsturē un musdienās.

Politika un tiesības
o Izzinatautas un nācļas veidošanos un

kulturvēsturisko mantoj umu.
o Analizē pilsoniskās sabiedrības un valsts

sadarbības nepiecie šamīb u dažādu viedokļu
saskar,ro šanā un interešu konfl iktu novēršanā.

. PauŽ savu nostāju par Latvijas sabiedrības
konsolidāciju, valstiskuma saglabāšanu un
attīst-rbu, to nozrmi.

Ekonomika
o Prot raksturot Latvijas pastāvošo ekonomisko

sistēmu.

Latviias un pasaules vēsture
o Ir interese pal Savas pilsētas, novada vēsturi un

kulturu.
Politika un tiesības

Izjut piederību savai kopienai.a

o Novērtē ģimeni kā vienu no pamatvērtībām.
o lzprot ģimenes lomu personības attīst-rbā.



5 Muļtikulturāla vide o Apzinās Savu un respektē citu cilvēku pasaules
redzējumu, novērtē starpkulturu dialoga
nepieciešamību sadzwes, sociālpolitisku un
sociālekonomisku problēmu risināšanā.
Prot izvērtēt sabiedrībā valdošos stereotipus un
aizspriedumus pret dažādām minoritātēm un
toleranti attiecas pret citādo/ atšĻingo.

o

Latvijas un pasaules vēsture
o Ir toleranta attieksme pret musdienu pasaules

daudzveidību.
Psiholoģiia

. AtpaZīSt izplat-rtos stereotipus, atšĻir tos no
personības Ļašībām.

Politika un tiesības
. Spēj anaIizēt sociālo un kulturidentitāšu

daudzveidību un parklāšanos musdienu
sabiednbā.

Latviias un pasaules vēsture
Ir toleranta attieksme pret musdienu pasaules
daudzveidību.

o

o lzprot etniskās un nacionālās identitātes
veidošanos Latvijā, Eiropā un pasaulē l9.
gadsimtā.

o AnaIizē cilvēku nacionālo identitāti.
o Raksturo Latvļas nacionālās idejas un

kulturautonomij as idejas rašanos.
Politika un tiesības

o Izprot pilsor,ra atbildību un devumu savai
valstļ.

o Saprot, ka patstāvīgi domājošs cilvēks var
ietekmēt sabiednbas pārvaldīšanas norises.

o Pēta etniskās un politiskās nācļas veidošanās
Ļatnības.

Kulturas pamati
. Apzinās kulturas mantojuma, tradīciju lomu un

vērtību pasaules un Latvļas kulturā.
o Raksturo nacionālo kulturu ieztmes Latvļā un

Eiropā.
Latviešu valoda un ļiteratura

o lzprot latviešu tautas garīgās kuļturas vērtības.



Psiholoģiia
o Atpazīst izplat-rtos stereotipus, atšĻir tos no

personības Ļašībām.
Politika un tiesības

. Spēj analizēt sociālo un kulturidentitāšu
daudzveidību un pārklāšanos musdienu:.
sabrednba.

1J
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1

Nr.
Klašu grupa: l.-3.klase
Pilsoniskā lĪdzdalība

Il gtspej r ga attīst-rba

Pilsoniskās
l-rdzdalības iespējas
ļļn prasmes

Tiesības un
pienākumi

Temats

Izvērtē atšĻirību starp vēlmēm un vajadzībām.
Izvērtē cilvēku rīcības ietekmi uz vidi.
R pējas par vides sakopšanu tuvākajā apkārtnē.
Izvērtē resļ[su patērir,ru un iespējas tos taupīt
(piemēram, pārt1ka, dens, elektrtba).

. Ir izpalīdzīgs un draudzīgs.
o Atbilstoši savam vecumam iesaistās dažādlklases

pasākumu organizē šanā, klase s iekšēj ās kārtības
noteikumu izstrādē.

o Izsaka savu viedokli, uzklausa un respektē
klasesbiedru viedokli.

a Zina sav as pamattiesības un pamatpienākumus

ģimenē un skolā.

Sasniedzamais rezultāts

Sociālās zinības
. Apzinās Savu saistību ar vidi un atbildību par

to.
o AtšĻir veselībai un videi draudzrgu un

nedraudzrgu rīcību.
. Apz\nāS, ka var piedalīties lēmumu

pie emšanā un to īstenošanā ģimenē, klasē,
skolā.

Sociālās zinības
o Izptotatbildības jēdzienu.
o Prot formulēt un paust savu viedokli.
o Ir gatavs uzklaus-rt citu domas.
o Izprot izpa|īdīlbas nozīmi.

Sociālās zinības
o Zina skolēna tiesības un pienākumus, kas

javeic ikdienā (ģimenē, skolā).

Starppriekšmetu saite



a
J
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1

Nr.
Klašu grupa: 4._6.klase

Ilgtspējīga attīstība

Pilsoniskās
ltdzdahbas iespējas
un prasmes

Tiesības un
pienākumi

Temats

o Prot šĻirot atkritumus un ievēro to ikdienā.
o Piedalās talkās, akcijas u.c. pasākumos vides

aizsargāšanā.
o lzpr ot atbal sta nepiecie šamīb u' mazāk aizsat gātiem

un grutībās nonākušiem (gan dzwām butnēm, gan
cilvēkiem).

o Sāk iepazl]. veidus, kā var piedal-rties skolas dzrves
organizēšanā. Iepanst skolēnu pašparvaldes darbību
un iespējas.

o Iesaistās dažādu klases pasākumu organizēšanā. Ir
gatavs uz emties iniciatīvu un sadarboties.

o Prot i^eikt savu viedokli un ir saprotošs pret
atšĻirīgu viedokli.

o Prot rast kompromisa risinājumu.
o Ir gatavs uz emties atbildību.

Zina,kādi dokumenti nosaka cilvēka tiesības un
pienākumus.
Izprot un ievēro pienākumu un tiesību vienotību.

a

o

Sasniedzamais rezultāts

Socialas zinības
. Zinaveselīga uzturapamatprincipus.
o Izprot cilvēku, institucļu un valstu sadarbības

nozīmi trras vides uzturēšanā.
o AtšĻir cilvēka galvenās ekonomiskās

vģadzības un sociālās vajadzības.
o Zina. ka ražošanas resursi ir ierobežoti.

Sociālās zinības
o Īzprot līdzdalības nozīmi skolas pašpārvaldes

darbībā, lai uzlabotu skolas vidi.
o Atzīst un respektē tiesības uz atšĻirrgiem

uzskatiem.
o Novērtē sadarbības priekšrocības.
o Prot argumentēt savu viedokli.
. Apzinās labdarības noztmīgumu.

Sociālās zinības
Īzprot saist-rbu starp tiesībam, pienākumlem ļļn
atbildību.

o

Starppriekšmetu saite

o Prot atšĻirt vēlmes no vajadzībām
Dabaszinības

. Apzinās cilvēka saimnieciskās darbības
izrai s-rtās parmai as dabā.

o Cenšas taupīgi izmantot udeni un citus dabas
reSļļrsus.

Mājtunba un tehnoloģij as
o lzprot mājās izmantojamo resursu taupīšanas

nepieciešamību, Saprot, ka pārtikas produkti
jālieto ekonomiski.



a
J

2.

1

Nr.
Klašu grupa: 7.-9.klase

Pilsoniskās
l-rdzdalības iespējas
un prasmes

Tiesības un
pienākumi

Demokrātijas butība
un nozrme

Temats

o Izptot pilsoniskās l-rdzdalības noītmi, dažadību un
iespējas.

o Zjnapar savām iespējām Eiropas Savienībā.
o Prot strādāt komandā, formulējot kopģu viedokli.
. Uzļremas atbildību, līdzdarbojoties savas klases un

skolas r-lkotaj ās aktivitatcs.
o Prot argumentēti aizstāvēt savu viedokli, ar cier,ru

izturoties pret citu viedokļiem.
. Apzinās dažādu skolēnu interešu grupu veidošanos un

ietekmi uz klasesbiedru savstarpējām attiecībām un
klases saliedēt-rbu.

o Zina,izprot un ievēro savas tiesības un pienākumus.
o Ar cier1u un izpratni izturas pret citu cilvēku tiesībām.

o Zina Latvļas valsts pārvaldes strukturu.
o Zina Latvijas Republikas Satversmes nozīmi, Ļaši

Satversmes Preambulā noteiktās vērtības.

Sasniedzamais rezultāts

a

a

Izprot, kas ir pārtikas drošība - tās pieejamība un
veselīgs uāurs.
P ēta dažādu māj sai mni ecīb ā i zmantoj amo re Sursu
patēri u, sagatavo priekšlikumus resursu
ilgtspējīgam patērir,ram.

Sociālās zinības
o Ir apgrrvis demokrātiskas pilsoniskās

l-rdzdal-rbas prasme s.

o Prot veidot tolerantu attieksmi pret atšĻirĻām
kulturām un atšĻirrgo sabiednba kopumā.

. Spēj formuļēt savu viedokli, piedāvājot
problēmas risinājumu un uzklausot citu
viedokli.

o Ir apguvis publiskās uzstāšanāS prasmes.
o Zinapar Eiropas Savienības izveidi un tās

darbības virzieniem.
Latviias vēsture.

Sociālās zinības
Zina un izprot tiesības un pienākumus
demokrātiskā valstī.

a

Sociālās zinības
o |zprot demokrātiskas valsts un sabiedrības

pamatprincipus.
o Zina lēmējvaras,izplldvaras, tiesu varas

instih]ciias Latviiā.

Starppriekšmetu saite

Mājturība un tehnoloģij as
o lzprot ekonomiskas saimniekošanas noztmi

cilvēka dzrves kvalitātes uzlabošanā un vides
saudzēšanā.

o Zina, ka sadzīves atkritumu pārstrāde un
sadztves Ļ-rmisko līdzekļu saprātīga lieto šana
saudzē vidi.

o Saskata likumsakarības starp galvenajiem
māj saimniecībā izmantojamaj iem resursiem un
to taupīšanas nepieciešamību.
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1

Nr.
Klašu grupa : 10.-12.klase

5

4

Tiesības un
pienākumi

Demokratijas but-rba

un nozlme

Temats

I l gtsp ēj īga attīst-rba

Brīvprātīgais darbs

Izprot un ievēro sa\.rļS pienākumus pret sabiedrību
un valsti.
Zina ln izpr ot cilvēktie sību norrnas.

o

o

Izprot Latvļas lēmējvaras, izp1Ļdvaras un tiesu varas
instituciju darbību.
ZinanevaIstiskoorganizācljulomudemokrātijas
principu stiprināšanā.

o

o

Sasniedzamais rezultāts

o lzprot Latvijas vietu globālajā pasaulē.
o Izprot globalizācļas plusus un mtnusus.
o Izprot globālās pasaules drošības jautājumus rrn

klimata pārmai u j autājumus.
o Izprot masu medļu ietekmi informācļas iegušanā,

spēj izmantot dažādus informācijas avotus.
. Zina iedzīvotāju skaitu pasaulē, izprot iedzīvotāju

migrācļas veidus un sekas.
o Izprotsabiedrības daudzveidtbu.

. Zina brīvprātīgā darba butlbu.
o Apzinās brwprātrgā darba nozrmi personības

veidošanā' savas karieras un sabiedrības izaugsmē.

Politika un tiesības
o Zina indivīda tiesības un pienākumus.

Politika un tiesības
. Apzinās demokrātijas nozīmi musdienu

sabiedrībā.
o lzprot likumdošanas, tiesu un izpildvaras

darbtbas pamatprincipus un funkciju
sadalīiumu Satversmē.

Starppriekšmetu saite

Socialas zinības
o Izprot gIobalizācijas jautājumus, tās izpausmes

Latvljā un pasaulē
Māi tur-rba un tehnoloģiies

o Ņzinās iespējas sabiedrības ilgIspējīgas
attīstības sekmēšanai.

Ģeogrāfija
o Zina iedzīvotāju nacionālā sastāva parmai as

Latv1jā; Savas tautas tradīcijas un etnogrāfiskās

Ļatnības Latvij as novados.
o Izprot citu etnisko grupu ieguldļumu Latvļas

attlstlba.
o lzprot dabas katastrofu ietekmi uz cilvēka

dzīves apstākļiem.

Sociālās zinības
o Zina, kas ir altruisms, un izprot tā nozrmi

o Izprot, ka Latvija ir Eiropas Savienības
dalībvalsts.

Pasaules vēsture
Zina Efuopas Savienības pamatvērtības.a



5

4

a
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Ilgtspējīga attīstība

BrīvprātĻais darbs

Pilsoniskās
hdzdallbas iespējas
un prasmes

Zinaunapzināsgalvenāsargloba|izācijusaist-rtās
problēmas pasaulē (konfl ikti un cilvēkdrošība,
nab adītb a, il gtspēj īg a i ep irkšanās, p ārtikas knze,
migrācļa un emigrācļa, starpkulturu attiecības u.c.).
Apzinās izglītības piedāvājumu un pieejamību
Latv{1ā un pasaulē.
Izprot masu medļu ietekmi un spēj analizēt un
kritiski vērtēt informācii u.

o

o

a

o lzprot brīvprātĻā darba nozīmi.
o Zina par brrvprātĻā darba iespējām savā pilsētil

novadā, Latvljā' Eiropas Savienībā un pasaulē.
o Ir motivēts veikt brrvprātīgo darbu

o Zina un izprot savas pilsoniskās līdzdalības iespējas
skolas un pilsētas/novada dzīves organizēšanā.

o Zina un izprot savas pilsoniskās līdzdalības iespējas
lēmumu pier,remšanas procesos valsts un Eiropas
Savienības līmenī.

. Apzinās iespējas piedal-rties dažādāsjauniešu
nevalstiskās organizācij ās.

o Prot argumentēt un izmantot publiskās runas
prasmes.

o Prot piedal-rties lēmuma pier,remšanā un sadarboties.
o Ir gatavs uz emties atbildību.

ĢeogrāfĻia
. Apzinās iedzīvotāju migrācļas procesā

izveidojušās problēmas.
o Ir iepazinis cilvēku dzrvesveida un tradīcļu

daudzveidību.
o lzprot dažādureliģisku un etnisku konfliktu

cēlo us un sekas pasaules reģionos.

Politika un tiesības
o lzprot pilso a atbildību un devumu savai

valstļ.

Politika un tiesības
o |r iepazinis sabiedriski politisko aktivitāšu

iespējas.
o Izprot politiskās līdzdalības ietekmi un noztmi

demokrātijā.
o Zina politiskās līdzdal-rbas formas un veidus

demokrāti skā sabiedrībā.
. Apzinās Latvļas iedzīvotāju iegulumus un

iespējas Eiropas Savienībā. Prot argumentēti
formulēt saw viedokli, veidot personīgo
attieksmi par aktuāliem politikas j autāj umiem.

Latviias un pasaules vēsture
o Ir apguvis diskusļas prasmes par individuālo

un kolektīvo atbildību vēsturē un musdienās.
Latviešu valoda (literatura)

o Pārzinatēlainās izteiksmes līdzeklus.

o

o

Izprot valsts tiesību, krimināltiesību,
civiltiesību un administratīvo tiesību jomu
galvenos uzder,rrmus un principus.
Izprot vecāku un bērnu savstarpējo tiesību un
pienākumu but-rbu



Izprot katra cilvēka atbildību un iespējas uzlabot
dzrves kvalitati mij iedarbīgā pasaulē.

o Izprotpārtikas nodrošinājuma problēmas
attīst-rtās un attīstības valstīs.

Politika un tiesības
o lzmanto preses materiālus un vērtē sociālo

grupu intereses saimnieciskajā dūtvē, valsts
iekšpolitiskaj ās attiecībās.

Bioloģiia
. Apzinās un izprot dabas aizsardītbas un dabas

resļļrsu (mežu, lauku, uder,ru u.c.) racionālas
izmantošanas nozīmi ekosistēmu stabilitātes un
bioloģiskās daudzveidlbas saglabāšanā.

Klašu grupa: 4.-6.klase
5

4

aJ
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1

Nr.
Klašu grupa: l._3.klase

Karieras izvēle

Karieras vnlia

Mācības - skolēna
darbs

Dienas režrms

Mani pienākumi
ģimenē. Mani
vaļasprieki. Mana
SapĻlu profesiia

Profesiju
daudzveidība. Manu
vecāku, ģimenes
loceklu darbs

Temats

a Mācās domāt par savu nākotni. iepazīstot dažādas profesiias' apgust darba prasmes

a

a

Apzinās savu galveno pienākumu mācīties, spēj māc-rties patstāvīgi un koncentrējas mācību uzdevumu
apguvei un izprot sal.u atbildību sekmīgā mācību procesā.

Prot izmantot stundās apguto ikdienā.

o Prot izplānot savu dienas režrmu un tam sekot, paredzot laiku mācībām, pienākumiem mājās, vaļaspriekiem
un atputai

Gust priekšStatu par ikdienas darbu un interešu, vaļasprieku saist-rbu ar profesijām, g st izpratni par to
dazadlbŪ-

a

o Zina, kur un par ko strādā vecāki un citi ģimenes locekļi.
o Zina nosaukt profesļas, kurās strādā cilvēki skolēna dzrvesvietā, un izprot vir1u nozrmību vietējās sabiedrības

d71ve.

Sasniedzamais rezultāts



4

a
J

2

1

Nr.
Klašu grupa: 7.-9.klase

6.

5

4

a
J

2
I

Nr.

Profesļu
daudzveidlgā
pasaule

Izglītības vērtība

Savu interešu, spēju
un dot_rbu attīstīšana

Vajadzības, vēlmes
un spējas.
Pašvērtējums

Temats

LietišĻā valoda, tās
nozīme ikdienas
d7)ve

Profesiju
daudzveidība,
prestižs un
pievilcība

Mācīšanās pIaSmeS
un sasniegumi

Brīvais laiks un tā
izmantošana

Mani darba
ieradumi.
Sadarbības prasmes

Es un mani dotumi
Temats

. Apzinās karjeras nozrmi cilvēka dītvē un saprot karjeras planošanas pamatnosacrjumus
o Prot savākt, apkopot un anal,izēt atbilstošu informāciju par profes1jām, izzina SaVaS turpmākās izgl-rtības

iespēias.

Izprot saistību starp izglītību, profesļu un nodarbinātību.
Apzinās izglrt-rbu kā vērtību, ir motivēts turpināt izgl-rtību.
Izprot Latvijas izgl-rtības sistēmu un Savas tālākās izglītības iespējas.
Zina dažādus avotus, kur meklēt informāciiu par izel-lflbas iespēiam

. Saprot, kā skolā, ārpusskolas aktivitatēs un ikdienā var attīst-rt savas intereses, spējas un dotības.
o Apzinās interešu izgl-rttbas un brrvprātrgo darba nozīmi savas pašattīst-rbas veicināšanā

o Ir objekt-wi izvērtējis, pārzina Savus dotumus, spējas un intereses, Samēro savas intereses un spējas, personīgās
īpašības un vērtības.

o Novērtē sava gribasspēka, neatlaidības un personīgā ieguldījuma noztmīgumu dztves mērĻu sasniegšanā.
o Novērtē savu sasniegumu rezultātus

Sasniedzamais rezultāts

. Jzkopj savu valodas kulturu.
o lzprot publiskas uzstāšanās but-rbu un ir apguvis prasmes tajā piedal-lties, prezentējot dažādus darbus un

uzstāioties.

o Izprotprofesiju veidus un tajās veicamo darba specifiku: fizisks _ garīgs darbs, darbs telpās - darbs arā u.tml.
o Izprot daŽādo profesļu lomu sabiedrības dzīvē un veido priekšstatus par sa\'ļļ iespējamo nākotnes profesļu.
o Pētot profesļu daudzveidību, domā par savām nākotnes iecerēm, par savām iespējām pilsētā/novadā/valstī.

o Mācās dokumentēt savus sasniegumus.
. Apzinās zināšanu noztmi nākotnē, spēj sevi motivēt mācību darbam un cenšas sasniegt savām spējām

atbilstošus rezultātus

a Izzinaun izmanto daudzpusrgas lietderīga brrvā laika pavadīšanas iespējas, atrodot savām spējām un vēlmēm
atbilstošāko

o Prot plānot savu dienas reŽ-rmu, ievērojot Savas un citu intereses un iespējas
o Prot sadarboties ar dažāda vecrļma cilvēkiem

o Apzinās savas stiprās un vāiās puses' kā arī savas intereses. spēias.
Sasniedzamais rezultāts



6

5

4

a
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2

1

Nr.
Klašu grupa: 10._12.kļase

5

Karjeras izvēles
plānošana.

Darbs ārzemēs

Zinātnes un
tehnoloģļu
attīst-rba. Profesiju
mainība un
oa7.acļlDa_

pienakumi, darba
devēiu prasības

Informācija par
darba tirgu un tā
attīst-rbas
tendencēm. Vietējo
ekonomiku
ietekmējošās
tendences

MnŽizglītība

Izglītības iespējas
Latv|1āun ārzemēs

Temats

Individuālā karjeras
plāna izveide

o Ir izvērtēta piemērotība izvēlētajai profesijai.
. Ir apkopota informācija atbilstoši izvēlētajai profesijai.
o Ir pilnveidotas plānošanas prasmes un veicināta spēia uzĻremties atbildību pal Savu plānu īstenošanu.

o Zina par iespējām strādāt ārpus Latvijas un kur griezties pēc palīdzības, ja tas ir nepieciešams.
o Ir informēts, kur meklēt zi\las par attiecīgās valsts darba likumdošanu.

o Ir iepazinis dažādas darbavietas, darba devēju prasības, darba pienākumus.
o Pārzina darba meklēšanas procesu.
. Apzinās profesiju mainību saist-rbā ar zinātnes un tehnoloģiju attīstības tendencēm pasaulē
o Izprot profesionālās ētikas pamatprincipus un prasības

. Ir apzināta informācija par darbatirgus perspektīvām, kas ļauj izšĻirties par attiecīga lēmuma pie emšanu
karjeras izvēlē.

o Izprot nodarbināt-rbas tendences musu valstī un pasaulē.
o Ir gatavs pier,remt alternatrvus lēmumus karjeras izvēlē.

o Izprot nepārtraukta izglītošanās procesa un darba lomu un nozrmi savā dzrvē
. Apzinās izgl-rtlbu kā vērtību.
o Apzinās formālās un neformālās izelītības sniegtās iespēias

o lzprot Latvijas izglītības sistēmu un Savas tālākās izgl-rtības iespējas.
o Izprot butiskākos nosacr.jumus studijām ārzemēs.
o Zina, kur meklēt informāciju par iespējām turpināt izgl-rtību un ar to saist-rtajiem studiju fondiem, stipendijam,

kred-rtiem u.c. gan Latv1iā' gan arvalstīs

Sasniedzamais rezultāts

o Ir apgutas plānošanas prasmes un veicināta spēja uztremties atbildību par Savu plānu īstenošanu.
o Prot pier,remt ar karjeras izvēIi saist-rtus lēmumus.
o |r jzveidota un regulāri tiek papildināta savu sasniegumu mape (portfolio).

. Ir apzinājis sev saistošās profesļas. Iesaistās darba izmēģinājumos.
o Ir iegutas zināšanas par vietēio darba tirgu.



Individuālā karjeras
pļana izveide

a Izzinātas izghtības vai darba iespējas pēc skolas beigšanas, iegustot informācļu par interesējošo
profesii r.r/nodarbo šanās veidu un izvēloties sev vēlamo.

6

5

4

a
-)

2

1

Nr.
Klašu grupa: l.-3.klase

VeselĪba un vide

Datoratkarība un
citi atkarību

VeselĻa vide

Fiziskās aktivitātes
kā veselības pamats

VeselĻu ēšanas
paradumu
veidošana

Sakanba starp
uzturu un vesel-rbu.
Uzturs kā riska
faktors dažādu
slrmrbu attrstrba
(zobu kariess,
avitaminoze,
aptaukoŠanās, sirds
un asinsvadu
slimības u.c.)

Uztura ietekme uz
skolēna
darbaspējām un
sekmēm mācībās

Temats

a Ir priekšstats par datoratkarību, citiem atkarību izraisošiem procesiem un bīstamību, ko tie nodara.

. Apzinās vides faktoru ietekmi uz cilvēka vesel-rbu.
o Ir iemaĻas izvair-tties no ilgstošas uzturēšanās veselībai nevēlamā vidē (piesmēĶētas telpas, automaštnu

tuvumā u.c.).
o Veidojas pozitrva attieksme pret apkārtējo vidi.
o Apzinās. ka ikviens var but l-rdzdahes veselīgas vides veidošanā skolā, māiās, pilsētā, ciemā utt.

o Apzinās fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabašanā.
o Veidoias motivēta nepieciešamība piedalīties dažādās fiziskaiās nodarbībās skolā un arpus skolas.

o Izprot veselīgu ēšanas paradumu butību, nozīmi un nepieciešamību. Spēj novērtēt savus ēšanas ieradumus.
. Apzinās, ka ēšanas ieradumi ir izvēles rezultāts, kas atkarīgs no katra paša lēmuma. Ir prasmes atbilstoši

Savam vecumzļm pie emt saprātrgus lēmumus savas veselības nostiprināšanā.

o Zina, kādas slimības var izraistt nepiemērots uzturs un kads uāurs jālieto slimību profilaksē.
o Ir prasme ana|izēt un novērtēt savu ikdienas uāuru mājās un skolā un veikt atbilstošu izvēIi. Zina,kā l

galveno informāciju atspoguļo uz pārtikas produktu iesair,rojumiem. Ir prasmes lzdarīt nepieciešamās izmair,ras

u uraizvēIē atbilstoši dažādiem apstākļiem un savai individualitatei.

o Apzinās un spēj novērtēt uztlranozīmi sava organisma attīstībā un augšanā. Ir prasme ievērot un pielietot
gutās atzi as ikdienā.

Sasniedzamais rezultāts



I

Nr.
Klašu grupa: 7.-9.klase

4

a
J

2

1

Nr.
Klašu grupa: 4.-6.klase

Pusaudžu un
jauniešu dzimuma
nobriešana, un
personības attīst-rba
(daŽādas
pārvērtības manā

Ļermenī, jaunas
sajutas un izjutas).
Raksturīgās

Temats

Dienas režtms.
Veselību
ietekmējošu
paradumu
veidošanās

Ārējās vides
ietekme uz cilvēka
veselību

Sakopta apkārtējā
vide un
pašapkalpošanās
prasmes

Personīgā higiēna.
Rupes par arējo
izskatu

Temats

izraisošie procesi.
To izraisošie faktori

o lzprot fiziskās (primāro un sekundāro dzimuma pazīmju veidošanās), psihiskās, emocionāIās izmai as savā
organismā un ir gatavs tās pier,remt.

o Veidojas nepieciešamība un ir prasmes ievērot higiēnas nofinas.
. Apzinās raksturrgās pusaudžu īpašības pubertātes vecumā un spēj adekvāti r-lkoties.
. Spēj izprast emociju izpausmes savos vienaudžos. Spēj sevi novērtēt un pozitwi ietekmēt savu veselību.

Sasniedzamais rezultāts

o Prot atpant, nosaukt un raksturot ikdienas situācļas, kas ietekmē cilvēka veselību (ilgstoša atrašanās pie
datora, nepietiekams laiks miegam, ēšanas režrms u.c.).

o Prot atpant neveselīgu uzvedību un rīcību.
o Ievēro un apzinās neveselīgu vidi sev apkart.
o Spēi saprātīgi un lietderīsi plānot laiku dienas darbiem un atputai.

a

o

Var nosaukt un atpazīst ārējos faktorus, kuri var ietekmēt cilvēka veselību (troksnis, putekļi, sadzīves Ķīmija,
gr auzēji, insekti u. c. ).
Apzinās rīcību' kāda nepieciešama ārēio faktoru mazināšanai vai novēršanai.

a Saprot veselĻas, drošas un sakoptas dzīves un darba vides nozrmīgumu, nosac-tjumus un pasākumus, kurus
veicot var samazinātvai izvair-rties no vesel-tbas apdraudējumiem.
Veido motivētu nepieciešamību, paradumu uzturēt ap sevi sakoptu vidi un rupēties par tās sakārtošanua

o Apzinās personīgās higiēnas nozīmi gan Savas veselības uzturēšanā, gan savstarpējā saskarsmē, izprot tās
ievērošanas nepieciešamību.

. |zprot jēdzienu ,,personīgā higiēna", zina'kādas darbības tās ietvaros nepieciešams veikt.
o Prot izvēlēties piemērotus apavus, apģcrbu un kosmētikas līdzekļus.
. Veido paradumu rupēties par savrļ ārēio izskatu.

Sasniedzamais rezultāts

o Atbilstoši savam vecumam izprot un apzinās pamatnoteikumu nozīmīgumu, strādājot ar datoru, citām
iaunai am tehnoloģiiām.



5

4

J

2

Azartspēļu atkarība.
Datorspēļu atkarība.
Interneta atkanba

Narkotisko,
psihotropo, kā arī
jauno psihoaktīvo
vielu, alkohola,
smēĻēšanas ietekme
uz veselību

Dažādu jutu
izpausmes veidi
(verbālie un
neverbālie), to
izvērtēšana

Ar dzimuma
pieder-rbu saistītās
rakstura, uzvedības
iezīmes.
Seksualitate ka
neatremama
personības
sastāvdaļa. Cier,ra
pret saru un pretējo
dzimumu. Atbildība
savstarpējās
attiecībās, t.sk.
dzimumattiecībās

pusaudžu īpašības
pubertātes periodā

Izprot šo atkarību negatīvo ietekmi uz cilvēka psihisko un fizisko veselību. Ir prasme atteikties no nevēlama
piedāvājuma.

izvēlēties nodarbošanās savā a ļalKa.

a

a

Apzinās atkarību izraisošo vielu lietošanas cēlo us, motwus un Sekas, kā arī irprasmes lzlabot savu emocionālo
stāvokli, neizmantojot sev un citiem kaitrgus par,rēmienus.

Ir izpratne par medikamentu lietošanas noteikumiem.
Ir izptatne par jauno psihoaktīvo vielu (zāļu maisījumi, vīraki u.c.) lietošanas negatīvo ietekmi uz vesel-rbu.

Ir prasme izvērtēt dažādas situācijas un pier,remt veselībai pozitīvus lēmumus.
Spēj pretoties negatīvam psiholoģiskam spiedienam. Spēj izvēļēties piemērotas nodarbošanās savā brīvajā
laikā.
Īzprot alkohola un tabakas reklamas butību.
Zina institucijas un organizācijas, kur vērsties pēc pal-rdzības.

Zina savus pienākum us un tiesības attiecībā uz atkarr_bu izraisošo vielu lietošanu (paswā smēĻēšana u.c.)

o

o

o

o

o

o

o

o

. Apzinās, ka jutas un emocijas ir katra cilvēka dabiskas izpausmes, kam ir svarrga noītme attiecību veidošanā.
o Ir izpratne par dažādatnjutu paušanas iespējam.
. Spēj savaldīt savas jutas, prot tās paust, neaizvainojot citus. Izprot' spēj pie emt un cienīt citu paustās jutas.

o Ir pozitrva attieksme un cie a pret salu dzimumu un pretējo dzimumu.
. Apztnās Savu dzimumu un aI to saist_rtās rakstura un uzvedības iezīmes un prot respektēt pretējā dzimuma

atšĻinbas. Veidojas pozitīva attieksme pret jēdzieniem sievišĻība un vīrišĻība.
. Spēj atbilstoši izvērtēt sava rakstura iez-tmes dzimuma piederības kontekstā.
. ApzināS SaVu seksualitāti kā neatr,remamu personības attīstības sastāvdalu, izprot jēdzienu par atbildību

savstarpēj as attiecībās un dzimumattiecībās.
o Ir informēts par jauniešiem piemērotām un pieejamām kontracepcijas metodēm
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Nr.
Klašu grupa: 10.-12.klase

6.

Veselīgs uzturs

Darba drošība
veselības
aizsardītbas
nolukos. Pirmā
medicrniskā
partdītba

Risks un tā
iespējamās sekas

Personīgā atbildība
par veselības un
savas dzīves
kvalitati

Mikrovides
veidošana ģimenē
(pienākumi ģimenē,
tradīcijas ģimenē
u.c.)

Temats

VeselĻa vide

o |zprot veselīga u uranoztmi cilvēka dītvē'
o Prot plānot savu ikdienas ēdienkarti, pilnvērtīgi un sabalansēti izvēloties pārtikas produktus. Apzinās sekas,

kas sai st-rtas il nepare iza uztut a izrai s-rtām s as lim šanām

Zina darba drošības pamatelementus. Prot sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.a

. Spēj novērtēt riska pakāpi. Ir prasme ana|izēt, izprast sakarību starp nevaj adītgu riskēšanu un nelaimes
gadļumu, tostarp attiecībā uz alkohola, narkotisko, psihotropo, kā arījauno psihoaktlvo vielu un tabakas
izstrādājumu lietošanu. Spēj novērtēt risku savā rīcībā un uzvedībā.

o Ir atbildīgs par Sa\'u un Sev līdzās esošo cilvēku drošību. Prot novērtēt situāciju un atbilstoši r-rkoties.
. Izprot saules un mākslīgā staģuma (solārija) negatwo ietekmi uzādu, zinakāpasargāt ādu no saules

vas ietekmes.

. Apzinās vesel-rbas un dzīvības kā vērtības nozīmi.
o Ir prasme novērtēt savu veselību un dzīvesveidu, sekot savam veselības stāvoklim.
o Ir prasme pa|īdzēt otram dažādās dzīves situacijas. Ir atbildīgs par Savu un citu cilvēku veselību un dzrvību,

tostarp saistībā ar atkarību izraisošo vielu lietošanu.
o Zina sa\'rrs pienākumus un tiesības attiecībā uz atkarību izraisošo vielu lietošanu.

o Izptot indivīda lomu ģimenē _ jebkurš ģimenes loceklis ir ģimenes daļa un ir atbildīgs cits par citu. Izprot
atbildības nozīmi kopā sadzwošanā.
Zinaunizprot potenciālo vecāku atbildību par pēcnācēju veselību un atbildību par bērnu prenatāIajāposmā.
Izprot ģimenes planoŠanas nozrmi.
Apzinās pienākumus ģimenē. Apzinās, kā vecāku savstarpējās attiecības ietekmē bēma pašsajutu ģimenē.

ļrn novērtēt lomu attīstībā un

a

o

a

a

Sasniedzamais rezultāts

o

O

Zina vides faktoru ietekmi uz cilvēka vesel-rbu. Izvēlas sev labvēlīgu un veselībai nekaitĻu vidi
Saprot, ka ikviens var but l-rdzdalīgs veselĻas vides veidošanā skolā, māiās, pilsētā, ciemā utt.

a Zina instituciias un organizācii as, kur vērsties pēc palīdzības
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5 V a o Zina un ievēro umus braukšanai ar velo izvēlēties un izmanto drošāko u.
Droštba ekstremālas as

Nr Temats Sasniedzamais rezultāts

4

a
J

2

I
Satiksmes droštba

Droštba
Klašu : l.-3.klase

Nr. Temats Sasniedzamais rezultāts

1

6.

Karsti un auksti
laika apstākļi

Ūdens

Dabas katastrofas:
vētra, pludi, negaiss
u.c.

Satiksmes
negadrjumi un to
cēloni

Satiksmes
regulēŠana ar
luksoforu un
ceļazīmēm

Gājējs,
transportlīdzekļa
vadītājs, pasaŽieris
Sabiedriskais
transports un
pieturas

Ceļš uz skolu

Ekoloģiia

Medicīniskās
apskates un
profilaktiskās
vakcrnas

o Apzinās drošības noteikumus karstos un aukstos laika apstākļos

a A un ievēro drošības noteikumus uz ledus un udenskrātu tulrrmā-

o Zina, kā atbilstoši uzvesties negaisa, vētras un pludu u.c. negadļumos. Apzinās rad-rto postļjumu sekas
o Prot izsaukt palīdzību un neapjukt 'lai paĻtdzētu sev un citiem.

a Spēj novērtēt bīstamas situācijas un prot atbilstoši r-rkoties tajās, prot lietot gaismas atstarotājus.

o Prot šĻērsot ielu regulējamā vai neregulējamā krustojumā, ceļu m dzelzceļu. o Pazīst nozīmīgākās ceļa zīmes
un apzrmējļļmus. o orientējas transportlīdzekļu braukšanas virzienos pa ielām un ceļiem, to paredzamajos
manevros

Parztna transporta līdzekļu veidus. o Prot ievērot atbilstošos uzvedības noteikumus sabiedriskajos un
personiskajos transporta līdzekļos. o Prot pareizi iekāpt transporta līdzekļī un izkāpt no tā. Īzprot vad-rtāju un
brīdināj uma si gnālu noīmi gāj ēj iem.

a Prot izvēlēties drošāko maršrutu no mājām l-rdz skolai un atpakaļ. Pārvietojas pa izvēlēto ceļu un šĻērso ielu
skolas tur,rrmā atbilstoši satiksmes drošības noteikumiem.savas

a vides un sabiedrības mi iedarblbu.

a Rripējas pal Savu veselību, izmantojot valsts apmaksātās medicīniskās apskates un vakcinācļu.
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Nr.
Satiksmes droštba

Klašu grupa: 4.-.klase

9

8

7

6

5

4

Rrtība ceļa
satiksmes
negadīiumos

Velosipēdists kā
satiksmes
dalībnieks un
velosipēda
uzturēšana
braukšanas kārtībā

Transporta līdzekļi

Satiksmes
noteikumi gājējiem
un pasažieriem

Temats

Nevēlami svešinieki

Skolas evakuācļas
plāns

Rrcība nelaimes
gadļumā Drošības
dienesti

Ugunsdrošība
Pirotehnika

Elektroierīces

o Prot atbilstoši rrkoties un meklēt palīdzību nelaimes gad-rjumos

Zina, izprot un ievēro praksē velosipēda vadītāja noteikumus, droši iesaistoties satiksmē ar velosipēdu. o Prot
noteikt velosipēda tehniskās daļas un raksturot to nozīmi. o Nodrošina savu un velosipēda pamanamību uz ielas
vai ceļ

o o Prot raksturot transportlīdzekļus. Izprot transportl-rdzekļa jaudu, kustības mobilitati, bremzēšanas attālumu. o

sevr un crtus ot us un to kust-rbu

o Prot ievērot pasažieru drošības noteikumus un pienākumus dažādos sabiedriskajos transportl-rdzekļos. o Ievēro
uzvedības noteikumus stacij ā un autoostā, sabiedrisko transportlīdzekļu pieturās.

Sasniedzamais rezultāts

a

o

Apgust drošības pasākumus, kas jāievēro, ja mājāS un uZ ieļas atrodas viens. Prot rīkoties un izvain1ies no
nepat-rkamām situācļām, ja parādās nevēlami svešinieki, t.sk. dzīvnieki.
Prot meklēt palīdzību, ja nokļust nepat-lkamā situacija.

o Zina,kur skolā atrodas evakuācļas plans un kā rīkoties trauksmes gadrJumā.

a

o Apzinās, kādu palīdzību var sniegt dažādi drošības dienesti. Prot izsaukt drošības dienestus un raksturot
notikušo.
Zina,kādos gadrJumos nepieciešama evakuāciia un kā rīkoties

o

o

Apzinās, kādu postu var ra ttneuzmanīga rīcība ar uguni. Zina,kltr uguni izmanto sadzīvē, un ievēro
ugunsdrošības zīmes. Prot novērtēt uguns bīstamību un atbilstoši r-lkoties.
Nededzina kulu un sadzīves atkritumus.

o Izprot pirotehnikas bīstamību un zina,kato bērni nedr-lkst lietot

o Izprot dažādu elektroierīču funkcijas. Lietojot elektroierīces, prot ievērot drošības noteikumus un lietošanas
instrukciias. Apzinās elektrodrošības noteikumu neievēroŠanas sekas.
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Nr.
Droštba ekstremālas situāciiās

2

I

Nr.
Satiksmes droštba

Klašu grupa: 7.-9.kļase

5

4
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Nr.
Droštba ekstremālas situāciiās

Drošība masu
pasākumos un
sabiedriskās vietās

Civilā aizsardītba.
Evakuāciia

Ugunsdrošība
Temats

Motorizētie
transportlīdzekļi

Satiksmes
dalībnieka atbildība

Temats

Bīstamie atradumi
(lādi i, Ļ-rmiskās
vielas,
medikamenti,
šļirces u.c.).

Pirotehnika

Ugunsdrošība
Ūdens

Drošība ekstremālās
situācijās un
evakuācija

Temats

o Prot novērtēt Situāciju masu pasākumos un sabiedriskās vietās un atbilstoši tai rīkoties.

a Prot pareizi rīkoties evakuāciju (skolā un citās sabiedriskās vietās) gadļumos. Nerada situācijas, kurās
nepieciešama evakuācija (viltus trauksmes, zvani utt.), un apzinās atbildību

a Ievēro ugunsdrošības noteikumus un spēi ietekmēt citus saprātrgai rīcībai saskarē ar uguni
Sasniedzamais rezultāts

o Zina, kurus transportlīdzekļus un ar kādiem nosacļumiem var vad-rt pusaudžu vecumā.
o Iesaistoties ceļu satiksmē, ievēro satiksmes noteikumus.
o Pie em atbildīgus lēmumus art sareŽģītās satiksmes situāciiās uz ce!a.

o Apzinās salrr lomu un atbildību satiksmes kust-rbā.

Sasniedzamais rezultāts

o Prot r-lkoties, konstatējot bīstamos atradumus, un apzinās nepareizas rīcības sekas.

a Prot novērtēt pirotehnikas btstamtbu un apzinās nepareizas rīcības sekas.

o Zinaun ievēro ugunsdrošības noteikumus.
o Prot rīkoties un zina, kur meklēt pal-rdzību nelaimes gadīiumos

a Prot izvērtēt un nepieļaut riska situāciias udenr" uz ledus un udenskrātuviu tuvumā.

o Prot adekvāti rīkoties un rast nepieciešamo palīdzību dabas katastrofu gad-rjumos, izsaucot atbildīgo instituciju
pārstāvjus.

o Prot atbilstoši rīkoties trauksmes laikā.
. Rr1oias saskar.rā ar evakuāciias plānu.

Sasniedzamais rezultāts
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i

Satiksmes drošība
un atbildība

a Apzinās savu lomu un atbildību satiksmes kustībā kā jebkura veida satiksmes dalībnieks (gājējs, pasažieris,
S

Droštba ekstremālas s as

Nr. Temats Sasniedzamais rezultāts

Nr.
Satiksmes droštba

Klašu : 10.-l2.klase

6.

5

4

Seksuālās
vardarbības,
nelegālās cilvēku
tirdzniecības un
prostihlciias risks

fu-cība, atbildība un
līdzatbildība
sadzrves un
ekstremālās
situaciias

Temats

Pirmā pa|īd ba
nelaimes gadrJumos

Pirotehnika
Pašaizsardītba

Zinapar cilvēktirdzniecības draudu iespējām. Prot atrast nepieciešamo informāciju un palīdzību, lai izvairītos
no riska situacijam

o Prot r-rkoties sadzīves un ekstremālās situācļās. ApzināS Savu atbildību un l-rdzatbildību ārkārtas situācijās.
o Zinaun ievēro tiesību aktus, kuri nosaka drošības noteikumus.

Sasniedzamais rezuļtāts

a

a

Prot pareizi rīkoties dažādos nelaimes gadījumos, pasargājot sevi un citus no tiem.

Nelaimes sadīiumā prot izsaukt atbildīgos dienestus

ka ir sertificēta kuru ālieto atbilstoši ot sevi un citus briesmām.o

o Prot sarsāt Savu personisko mantu. Prot atbilstoši rīkoties, ia konstatēta personisko mantu zādzība.



Klases stundu programmā ietverto
tematisko grupu raksturoj ums
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Butisku politisko, ekonomisko un sociālo pārmai u laikā indivīdam jāspēj tikt
gaĻā ar ikdienas dzīves izvirīttajām prasībām. Ir nepieciešamas prasmes, kuras
veicina saskarsmi un sazināšanos ar citiem cilvēkiem. Arvien biežāk tiek
akcentēta tādu prasmju izkopšana kā tolerance pret atšĻingo, empātija (spēja
iejusties un saprast citu cilvēku rīcību daŽādās dzīves situācijās), efektīva
komunikācija, darbība komandā, prasme risināt konfliktus. Prasmes ir cieši
saistītas ar attieksmi, tādējādi attieksme pret citiem veido piederības izjutu
ģimenei, skolai, sabiedrībai, iejut-rbu pret otru cilvēku, savstarpēju cier,ru,

morāles norlnu ievērošanu, atbildību un vēlēšanos dot savu ieguldrJumu klases
un skolas dnvē. Tie ir pirmie soļi ceļā uz valstiskās piederības izjutas
veidošanu.

Dzrvojot multikulturālajā vidē, Latvļas sabiedrībā Ļašu nozrmi iegust
piederības izjutas veicināšana valstij. Ir ļoti svarīgi gan ģimenē, gan skolā un
sabiedrĪbā kopumā veicināt nacionālo pašapzi u, interesi par Savas ģimenes,
dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kulturas mantojumu.

Skolenu personības pilnveidošanā nepieciešams pievērst uzmanību vir,ru

individualitātes fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības līdzsvarotībai,
atbildībai pal Savu rīcību, pozil;tva, adekvāta paštēla un pašvērtējuma
veidošanai. Šie audzināšanas aspekti veicina ikviena cilvēka iekšējo harmoniju
un pozitrvu pašizjutu, Ļaši jau 2\.gadsimta sabiedrībā, kas balst-rta uz spēju
vispusīgi pilnveidoties, iejusties jaunos apstākļos, pie emt sev labvēlĻus
izaicinājumus ļrn izprast konkurences but-rbu. Ir svarrgi jautājumi, uz kuriem
skolēni vēlas sar,remt atbildes: "Kas es esmu?"- skolēns vērtē sevi un vidi,
apzinās vērtības, tā veidojot savu individualitati. Skolēns apzinās sevi kā
pasaules daļu, uztver sevi kulturas vidē, iemācās izprast un pie emt sabiedrībā
pastāvošās vērtības un kļust par kulturas cilvēku. "KaS man jādara?''- skolēns
apzinās savu rīcību un spēi par to atbildēt.

Pamatojums

Akcentēt
skolēnu
personisko lomu
un uzdevumus

ģimenes
attiecībās, klases
un skolas dzrves
pilnveidoŠanā,
piedenbas
veidošanā
savam novadam,
pilsētai,
reģionam un
valstiskās
apzi as
stiprināšanā.

Sniegt atbalstu
skolēnam sevis
izzināšanas un
mērĶiecīgas
pašattīst-rbas
procesā.

MērĻis

Rad-rt skolēnam iespēju:
o veidot pozitrvas attiecības

starp ģimenes locekļiem,
klases un skolasbiedriem;

o attīst-tt iniciatrvu, prasmi
uz emties pienākumus un but
atbildīgam par to izp1ldi;

o apgut prasmes sadarboties ar
vienaudžiem un dažādu
paaudžu cilvēkiem;

e izprast un respektēt citu
cilvēku atšĻirības un
vapdnbas;

o stiprinātpatriotismu, lojalitati
un piederību skolai,
novadam, pilsētai, valstii.

Rad-rt skolēnam iespēju:
o izprastpašam sevi, apzināties

savas attieksmes un rīcību;
o iegut pieredzĻkāveidot

pašam savu dzīvi, attiecības
ar sevi un citiem;

o attīstīt pašapzi u;

o domāt un rīkoties patstāvīgi,
uz remoties atbildību pal Savu
Īlclbu.

Uzdevumi
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Sabiedrības ilgtspējīgās attīst-rbas nodrošināšanā pilsoniskā līdzdalība ir tas
izšĻirošais priekšnosacr]ums, kurš ikkatram sabiedn-bas indivīdam palīdz kļ t
līdzatbildīgam par apkartcjiem procesiem, but proaktīvam sabiedrisko un
politisko notikumu veidotājam. Ilgtspējīga attīstība nodrošina šodienas
vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību
apmierināšanai. Attīstības izglīt-rba jeb globālā izglīfiba veicina informētību un
izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi un kā
mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē.

Pilsoniskā līdzdalība ir sabiednbas indivīda motivēta iesaistīšanās pieejamo
Iesursu ietvaros politiskaj ās, sociālekonomiskajās rrn kulturas procesos vietēj ā,
reģionālajā, nacionālā un starptautiskā ltmenī, lai demokrātiskā veidā
mērĶiecīgi risinātu kopīgus sabiedrrba pastāvošus izaicinājumus, ietekmētu
sabiedrisko kārtību, uzlabotu dzīves kvalitati, tādējādi apmierinot Savas
vajadzības un pašrealizējot savu pilsonisko pozīcļu.
Sobrīd arvien skaidrāk jāapzinās pasaules vienotība, mācoties izmantot tās

sniegtās iespējas, bet nepazaudējot individualitati un butiskas, vēsturiski
raduŠās tradrcijas un kulturvērtības. Apzinoties piederību savai tautai un valstij,
vienlaikus veidojama toleranta attieksme pret citādo sev līdzās, citu tautu
etniskiem, reliģiskiem vai kuļturas jautājumiem un priekšstatiem.
Multikulturāla vide, multikulturāla sabiednba - tie ir jēdzieni, kuri arvien vairāk
ienāk musu ikdienā, palielinot ciļvēktiesību ievērošanas aspekta nozrmi
savstarpējās attiecībās, saskarsmē. Dītve demokratijā noītmē aktīvu
sabiedrības dzīvi, pilso u hdzdallbu un līdzatbildību par savas dztves laiku un
telpu. Pilsonisko tikumu apgušana sākas ģimenē un pilnveidojama skolā (Ļaši
skolēnu pašpārvaldē un nevalstiskās organizāciiās).

Veicināt skolēnu
izpratni par
indivīda un
sabiedrības
mijiedarbību,
līdzatbildību par
apkārtējiem
procesiem un
personīgās
aktivitātes
nozīmi
sabiedrisko
notikumu
veidošanā un
dzrves kvaļitātes
uzlabošanā.

Rad-rt skolēnam iespēju:
o apgut prasmes iesaist-rties

daudzveidīgā sabiedriskaj ā
darbībā un veidot priekšstatus
par pilsoniskās līdzdalības
iespējām;

o veidot izpratni par savām un
citu tiesībām un
pienākumiem un to
ievērošanu;

o analizēt savu pieredzi un
att-ttīt kritisko spriestspēju par
sabiedriskaj iem procesiem,
veidot tolerantu attieksmi pret
citado sev līdzās;

o attīst-rt prasmes, atbiļdību un
pilnveidot kompetences
i l gtspējīgas attīstības
jautājumos.



()
I()

N
U)

Lq)

M

Karjeras izvēle ir atkarīga no indivīda personības īpašībam, interesēm,
iespējam, iegutās izgl-rtības un sociāli ekonomiskās vides. Karjeras izvēles
jautājumi ir butiski gan bērniem un jauniešiem, gan arī viru ģimenēm. Izglītības
procesā karjeras atbalsta sistēmai ir jābut tādai, kura palīdzētu skolēniem izprast
lnizzināt savas intereses un spējas, kā arī darba tirgus tendences un prasības,
apgut un attīstīt karjeras vadības prasmes. Šim darbam jābut mērĻtiecīgi
organizētam visus skolas gadus, tāpēc klases stundās tiek aktualizēti karjeras
izvēles jautājumi.

Svarrgi, lai skolcni pēc iespējas agrāk sa emtu informāciju un padomus, kas
dotu vi iem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām nodenļu
turpmākās izgl-rtības un darba dzrves virzienu. Skolotāja uzder,ums ir ne tikai
paFtdzēt skolēniem attīst-rt Savu personību, t.i., veidot pašapzi u, iemāc-rties
izprast pašam sevi, novērtēt salrr pieredzi, sasniegumus, personiskas rpašības,
stiprās un vājās puses, bet arī lzpēftt dažādas karjeras veidošanas iespējas,
rosinot skolēnus pie emt svarīgus lēmumus savai dzrvei. Vēlēšanās realizēt sev
svarĻus nākotnes planus veicinās skolēnu motivāciju māc-rties.

Sekmct skolēnos
izpratni par
izgl-rtības lomu
cilvēka dzrvē un
veicināt
mērĶtiecrgu
karjeras izvēli.

Radn skoļēnam iespēju:
o apzināties mācību, darba un

saturrga brīvā laika
pavadīšanas nozīmi karj eras
izvēļes procesā;

o veidot prasmi sal-rdzināt un
samērot personiskos
sasniegumus un Ļašības ar
tiem nosac-rjumiem, kas
nepieciešami talakai
izglīt-rbas turpināšanai un
savas karj eras veidošanai;

o attīstīt prasmes, kas
nepieciešamas SaVaS karj eras
attīst-tbas plānošanā, lai
sekmģi konkurētu darba
tirsu.



>u)
o
Sr
ļ-ļ

()

)
-oli
()
(h

Drošības jautājumu apguves uzder,rrmi ir palīdzēt bērniem un jarrniešiem
izprast to nozrmi Savas un citu veselības un dzrvības saglabāšanā. Šo tēmu
apguvē butiskākais ir neaprobežoties tikai ar noteikumu zināšanu, bet gan
veicināt noteikumu ievērošanu, to izpratni un attieksmes mairu pret ieguto
zināšanu pielietošanu praksē.
Tēma ,,Drošība" ietver drošības jautājumus dažādās sadzīves un ekstremālās

situacļas - drošību ikdienā, satiksmes drošību, elektrodrošību, ugunsdrošību,
gazes drošību, drošību uz udens, rīcību dabas stihļās un citās ekstremālās
situācijās, personīgo drošību un aizsardzību pret vardarbību.

Viens no efektīvākiem veidiem, kā pasargāt savu veselību un nenodar-tt
kaitējumu apkārtējai videi, apzinoties savas rīcības riskus un sekas, ir zināšanas.
Skoļa l-rdztekus ģimenei un sabiedrībai ir atbildīga par jaunās paaudzes

veselību. Tādējādi skolai ir jāiesaistās veseļības veicināšanas un primārās
profilakses darba. Primārās profilakses mērĶis ir cilvēka rakstura, gribas,
attieksmes un dztves prasmju veidošana, lai kritiskā dzīves situācijā vir,rš spētu
izda{tt izvēli par labu veselībai, butu gatavs risināt problēmas un pie emt
atbildīgus lēmumus. Nozrmīgi ir preventīvie pasākumi daŽādu atkarību
(smēĻēšana, alkohola un narkotisko, psihotropo, kā arī jauno psihoaktīvo vielu
lietošana, datoratkarība u. c.) profi laksei.
Bēmam un jaunietim ir nepiecieŠams izprast pārmair,ras, kas notiek ar viqru,

mainoties Vecumam, un ievērot nosacļumus, kas ir veselīga dzīvesveida pamatā
(uzturs, fiziskās aktivitātes, pozitīvas emocijas un attieksmes u.c.). Butiska ir
sevis kā vides sastāvdaļas apzināšanās, kad indivīds uz emas pienākumus un
rupes par vides sakārtošanu, saglabāšanu, veidošanu.

Veidot skolēnos
izpratni par
drošības
jautājumu
apguves
nepieciešamību
un ievērošanu
ikdienā Savas un
citu drošības un
veselības
saslabāšanā

Rosināt
skolēnus ievērot
veselĻu
dzīvesveidu un
izprast apkārtējo
vidi kā
nosacļumu
dzīves kvalitātes
nodrošināšanai.

Rosināt izpratni par drošību
dažādās situacijas;
Attīstīt pIaSmeS novērtēt
drošību un rīkoties dažādās
situacļas;
Sekmēt skolēnu atbildību
lēmumu pie emšanā Savas un
līdzcilvēku drošības
nodrošināšanā.

o

a

o

Rad-rt skolēnam iespēju:
o iegut augstu pašapzir,ru un

pozitrvu pašnovērtēj umu
(usties labi "savā ādā", prast
rupēties par sevi un savu

Ļermeni);
o apgut iema as un prasmes,

kas palīdzētu pie emt
atbildīgus lēmumus savai
fiziskai, psihiskai un sociālai
attīst-rbai;

o atbilstoši r-lkoties ar atkarību
izraisošo vielu (tabaka,
alkohols, narkotiskās,
psihotropās, kā arī j aunās
psihoaktlvas vielas u.c.)
lieto šanu sai st-rtās situacij as
vai nonākot saskarē ar
atkarību izraisošiem
procesiem (azartspēles,
jaunās tehnoloģijas u.c.);

o veidot pozitīvu attieksmi pret
apkārtēio vidi.
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Rīgas 41. vidusskolas klases darba plāns -
(izmantojot VISC Klases stundu programmas paraugu)

Klase: Audzinātāja/-s Klases stunda notiek (telpa)

2021./ 2022. m.g.
Audzināšanas darbības mērĶs _ brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai sabiedrībai
raksturrgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem un tiesībām.
Audzināšanas darbības uzdevumi:

l. Veicināt kompetenču attīst-rbu, kas musdienu globalizācļas, informācļas tehnoloģļu attīstības un vērtību plurā1isma
apstākļos izglt1ojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērļ<u sasniegšanai. Īpaši
aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medļpratība un drošumspējas stiprināšana.

2- Stiprināt izglītojamo patriotismu un vaļstiskās identitātes apzitlu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcļas un
i e sai st-rti e s val sti ski nozīmīgo s notikumo S, aktivitātē s.

3. Pilnveidot izgl_ttojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas !īdzd,albai izglītības
procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pie emšanā.

4. AttīStīt izgl-rtojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izgl-rtības iestāžu, vietējās kopienas 1īmenī un izpratni par valsts
un sabiedrības drošību: saskarsmes un savstarpējo attiecību kulhrras aktualizēšana.

5. Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam; apkārtējās vides sakopšana
un saglabāšana, resursu j ēgpilna izmantošana; cilvēkdro šība.

6. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par:
d) kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu;
e) karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu;

0 saturrgu un lietderrgu brrvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitati;
b) preventīvo darbu atkarību mazināšanai.

7. Veicināt skolēnu līdzdalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.



Klases uzdevumi

1. semestris

2. semestris

mācību gadam

Decembris

Novembris

Oktobris

Septembris
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Maļs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris
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