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Ievads
Divas reģionālās institūcijas, trīs skolas (divas no tām kā asociētie partneri), trīs universitātes un 
skolotāju izglītības centrs no Latvijas, Igaunijas un Spānijas izveidoja stratēģisko partnerību, lai 
izglītotu skolotājus par iespējām attīstīt skolēnu intrapersonālās kompetences un tikumisku raksturu. 
Šīs skolotāju izglītības programmas izstrāde balstās uz inovatīvu daudzšķautnainu perspektīvu, 
integrējot katra partnera profesionālo kompetencei cieši saistītās jomās, piem., filozofija bērniem, 
izglītība līdzāspastāvēšanai un pilsoniskums, caurviju kompetenču attīstība un tikumiskā ētika.

Pamatojoties uz labās pieredzes izpēti, ekspektācijām un vajadzībām rakstura izglītības 
jomā, 35 eksperti (izglītības pētnieki, programmu veidotāji, skolotāji un skolas direktori, 
izglītības politikas veidotāji, izglītības konsultanti) trīs valstīs divu gadu laikā izstrādāja, 
aprobēja un pilnveidoja šo inovatīvo skolotāju izglītības programmu. Skolotāji, apgūstot šo 
programmu, kļūs par skolotājiem- “katalizatoriem” savu skolēnu morālajai un akadēmiskajai 
ekselencei (Arete). Pateicoties partneru, kuri nodrošina šī projekta ilgtspējas ietekmi, 
institucionālajam ieguldījumam, skolotāju izglītības programma ir pieejama angļu, spāņu, 
igauņu un latviešu valodās, lai sekmētu programmas ieviešanu un izplatību vietējā līmenī.

Skolotāju izglītības programma tika izstrādāta Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un 
labas prakses apmaiņa” ietvaros. Projekta koordinators ir Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
(LV). Projekta partneri: Latvijas Universitāte (LV), Universidad de Oviedo (SP), Tartu Universitāte (EE), Teacher 
and Resources Centre of Oviedo (SP), Advisory Board of Education and Culture of Asturias (SP), un MTÜ Tartu 
Luterlik Peetri Kool (EE). Projekta asociētie partneri: Rīgas katoļu ģimnāzija (LV) un Alfonso II vidusskola (SP). 

Autori un sadarbības partneri: María Verdeja Muñiz, University of Oviedo, Spain; Marta García-Sampedro 
Fernández-Canteli, University of Oviedo, Spain; Belén Alvarez García, Centro del Profesorado y de Recursos de 
Oviedo, Spain; Monserrat Sánchez Pérez, Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, Spain; María Teresa 
Alonso González, Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, Spain; Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas 
Universitāte; Latvija; Tamāra Pīgozne, Latvijas Universitāte; Latvija; Svetlana Surikova, Latvijas Universitāte; Latvija; 
Egle Säre, University of Tartu, Estonia; Liina Malva, University of Tartu, Estonia; Gerttu Vaher University of Tartu 
Estonia; Marge Kimmel, University of Tartu, Estonia; Evelin Schapel, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool Estonia; Külvi 
Teder, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool Estonia; María Vallina Paco, Regional Board of education, Asturias, Spain; 
Fernando Alvarez Fernandez Novo, Regional Board of education, Asturias, Spain; Velta Zdanovka, Rīgas domes 
Izglītības, kultūras un sporta departaments; Sanita Lāce Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Zinātniskais konsultants: Manuel Joaquín Fernández González, Latvijas Universitāte; Latvija

Noderīgas saites: 

Pētnieciskais ziņojums (Intelektuālais rezultāts No 1) ir pieejams:  
https://iksd.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/Final%20research%20report_2018.pdf 
Projekta mājaslapa: www.aretecatalyst.me 
Vietnes “Arete Research” saite: https://www.lu.lv/index.php?id=57918

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai autoru 
viedokli, un Komisija nav atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

https://iksd.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/Final%20research%20report_2018.pdf
http://www.aretecatalyst.me
https://www.lu.lv/index.php?id=57918
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1. nodaļa:
Vispārējs programmas apraksts
Īss programmas teorētiskais pamatojums

Kvalitatīvai skolotāju izglītībai rakstura un tikumiskās izglītības jomā ir tieša pozitīva ietekme uz skolēniem. Skolas 
pārslogotās mācību programmas kontekstā, kurā uzsvars tiek likts uz konkurētspējīgu zināšanu un prasmju apguvi, 
skolēniem ir nepieciešama pārdomāta vērtību un rakstura izglītība (lai attīstītu godīgumu, ziedošanos un rakstura 
stingrību personiskajai izaugsmei). Turklāt ir nepieciešams attīstīt skolēnu caurviju prasmes, kas veido inovatīvas 
uzvedības pamatus (Chell & Athayde, 2011), piem., pašefektivitāte (ticība sev, pašpārliecība, pašizpratne) un 
darbīgums (piem., spars, motivācija, neatlaidīgs darbs, neatlaidība un ziedošanās, sevis atdeve). 

Šī skolotāju izglītības programma integrē cieši saistītas jomas, piem., filozofija bērniem, izglītība līdzāspastāvēšanai 
un pilsoniskums, un tikumiskā ētika. Sākotnējais teorētiskais pamatojums balstījās uz Birmingemas Universitātes 
Rakstura un tikumu izglītības centra (Jubilee Centre for Character and Virtues of the University of Birmingham) 
darbiem (Jubilee Centre, 2015; 2017). Iepriekšējā pētījuma laikā šo pieeju bagātināja projekta dalībnieku devums 
par filozofiju bērniem (P4C) un programmu Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Pārrunas skolas laikā ar bērniem par 
filozofiskām tēmām sekmē skolēnu pašapziņas paaugstināšanos un tām ir pozitīva ietekme uz kognitīvajām un 
domāšanas spējām (Sharp, Reed, & Lipman, 2010). Pēdējos gados ir pētījumi, kas veltīti P4C ieviešanai Igaunijā 
(Roos, 2016; Säre, 2002; Säre, 2018). Atbalsts pozitīvai uzvedībai jomā (Dreikurs, Grunwald, & Pepper, 1998; Dreikurs, 
Cassel, & Ferguson, 2004), ir pierādīts, ka kopīgas sistēmas, kas veicina pozitīvu uzvedību, ievešana skolā sekmē 
skolēnu pozitīvas uzvedības un personības attīstību un samazina disciplīnas pārkāpumus skolā (Ogden & Sørlie, 
2009; Daniela, Nīmante, & Kraģe, 2014).

Galvenie programmas elementi un programmas elastība 

“Arete Catalyst” programmai ir pamata stabilie elementi, kas veido programmas akadēmisko identitāti, un vairāki 
elastīgie elementi, kas ļauj programmu pielāgot dažādiem tās īstenošanas kontekstiem (dažādas valstis, dažādi 
novadi vai pilsētas valstī, dažādas skolas, utt.). Šajā nodaļā mēs aprakstīsim programmas kopīgos stabilos elementus, 
un atsauksimies uz dažiem aspektiem, kurus varētu pakļaut elastīgai vietējai adaptācijai. 

Programmas nosaukums

Programmas nosaukumam, to īstenojot, ir jāietver izteicienu “Arete catalyst” (“Arete katalizators”). “Arete” (no 
grieķu valodas - ἀρετή) nozīmē “jebkura veida izcilība”, kā arī “morālais tikums”. Grieķiem arete bija saistīta ar “mērķa 
piepildīšanu”: dzīvot, pilnībā īstenojot savu potenciālu, tāpēc ir būtiski izvirzīt skolēnu izaugsmi (uzplaukumu) par 
galveno programmas mērķi. Turklāt jēdziens neattiecas uz vienu dzimumu, jo senajā Grieķijā to attiecināja gan 
uz vīriešiem (piem., Trojas varoņi), gan uz sievietēm (piem., Penelope). Savukārt, vārds “katalizators” labi parāda 
vairākus skolotāju kā skolēnu izcilības sekmētāju lomas aspektus: pirmkārt, katalizators ir pārveidojumu un pārmaiņu 
veicinātājs vai aktivizētājs; otrkārt, katalizatoru procesa laikā, kuru tas sekmē, nevar patērēt vai korumpēt, kas ilustrē 
faktu, ka šī programma ir jutīga pret skolotāju kā indivīdu vajadzībām un cenšas viņus nepārslogot, kas varētu 
novest pie viņu izdegšanas; treškārt, katalizators var turpināt darboties atkārtoti, kas nozīmē, ka šīs programmas 
mērķis ir skolotāju iesaiste skolēnu izaugsmē ilgtermiņā un nav vienas reizes projekts; un visbeidzot, nelieli 
katalizatora daudzumi ir nepieciešami reakcijas laikā, kas parāda, ka programmas mērķis ir ekonomēt skolotāju 
laiku un netraucēt skolēnu mācību mērķu sasniegšanu, attīstot skolēnu morālo izcilību. Tātad projektā skolotāji 
tiek uzskatīti par skolēnu “arete” (personiskā un akadēmiskā/mācību izcilība) katalizatoriem (sekmētājiem). Elastības 
aspekti: programmas nosaukums var ietvert arī papildinājumus, piem., skaidrojumu nacionālā līmenī virsrakstā, 
atbilstoši nacionālajām vajadzībām. 

Mērķauditorija

Programmas mērķauditorija ir strādājošie skolotāji (skolotāji katalizatori). Šī programma netika veidota kā skolotāju 
pamatstudiju izglītības programma, un lai to veiksmīgi apgūtu, ir nepieciešama pedagoģiskā darba pieredze. 
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Programmas metodika ietver atsauces uz dalībnieku personisko mācīšanas pieredzi, klases aktivitātēm un skolas 
kultūru. Elastības aspekti: programmu var īstenot skolotāju izglītības iestādes kā īpašu dažādu skolu skolotājiem 
domātu kursu vai noteiktas skolas skolotājiem, piem., darba vidē balstītas mācīšanās projekts skola. Programma 
ir piemērota jebkura vecuma, kultūras piederības un profesionālās pieredzes skolotājiem. Veicot nepieciešamo 
adaptāciju, to var izmantot jebkura izglītības līmeņa skolotājiem (pirmsskola, pamatskola vai vidusskola). 

Akadēmiskā slodze

Programmas apjoms ir vismaz 32 stundas. Stundu skaits ietver gan kontaktstundas, gan dalībnieku patstāvīgā 
darba stundas. Katras aktivitātes aprakstā ir norādīts tās īstenošanai nepieciešamais stundu skaits. Elastības aspekti: 
programmas īstenošanas laiks, t.i., 32 stundu sadalījums pa nedēļām un mēnešiem, var atšķirties katrā valstī. To var 
īstenot vienas pilnas nedēļas laikā, vai arī sadalīt pa vairākiem mēnešiem. Skolotāju katalizatoru kontaktstundu/
patstāvīgā darba stundu skaits var variēt katrā īstenošanas reizē, atbilstoši dalībnieku vajadzībām un pieejamajiem 
resursiem. 

Programmas struktūra un saturs 

Programmas struktūra: programmai jāietver 3 mācību moduļus, attiecīgi liekot uzsvaru uz teorētiskajām 
zināšanām, komunikāciju un metodiku, ārpusnodarbību projektu un noslēguma darbu (skat. 1. attēlu). Elastības 
aspekti: Katrā īstenošanas reizē programmas elementus var ieviest atšķirīgā secībā. Arī moduļu nosaukumi var 
atšķirties katrā valstī. Stundu skaits katrā programmas daļā, to nozīmīgums noslēguma darbā arī var atšķirties katrā 
īstenošanas reizē atkarībā no dalībnieku vajadzībām un programmas īstenotāju resursiem. Pirms programmas 
uzsākšanas, programmas īstenotāji izlemj par konkrētu programmas struktūru (moduļu secība un ilgums, projekts 
un vērtēšana), kas pēc tam tiek pārrunāta ar dalībniekiem. 

1. attēls: Programmas vispārējā struktūra 

Katras nodaļas saturs. Pirmā mācību moduļa mērķis ir paaugstināt skolotāju katalizatoru teorētiskās un praktiskās 
zināšanas izglītības jomā un skolotāju izpratni par savām vērtībām un tikumiem. Otrā moduļa (komunikācija) mērķis ir 
attīstīt skolotāju komunikatīvās prasmes, lai pārveidotu skolas kultūru: skolas vērtību definēšana, darbs ar vecākiem, 
skolotājiem un administrāciju. Trešā moduļa (metodika) mērķis ir paaugstināt skolotāju metodisko kompetenci, 
izstrādājot aktivitātes un materiālus un aprobējot tos savās stundās. Ārējais projekts nozīmē skolas, klases vai 
paša skolotāja katalizatora vērtību praktisku īstenošanu, kas paaugstinās dalībnieku tikumu un/vai intrapersonālo 
kompetenču attīstību. Projektam jāizpilda trīs nosacījumus: 1) tas jāīsteno komandā (kopā ar citiem programmas 
skolotājiem katalizatoriem, vai savas skolas skolotājiem un/vecākiem, vai skolēniem); 2) tam ir jābūt ārējai dimensijai 
(to jāīsteno vidē, kas nav grupai ierastā vide); un 3) tam ir jābūt sociālai dimensijai: tam jāuzrunā cilvēki ar dažādām 
vajadzībām (vientulība, slimība, vecums, migranti, viegli ievainojami pusaudži, cilvēki ar dažādām atkarībām, utt.). 
Noslēguma darbam dalībnieki var izveidot digitālo portfolio, apkopojot kursa satura materiālus, kam skolotājs radīs 
praktisku pielietojumu. Tam jāietver sadaļu “darbības priekšlikums manai skolai”. Elastības aspekti: ierosinājumam 
– portfolio varētu ietvert sekojošas sadaļas: 1) “Tikumu un vērtību izpratne”. Tai varētu būt vairākas apakšsadaļas: 
manas vērtības un tikumi, manas skolas vērtības un tikumi; starptautisks skatījums; teorētiskais pamatojums 

PROGRAM NAME

PROGRAM SECTIONS

SECTION DETAILS

ASSESSMENT

“ARETE CATALYST”

LEARNING MODULES

Theory Commu-
nication

Methodo-
logy

EXTERNAL PROJECT

In a team
External
Social

Short project
report

ASSESSMENT
PORTFOLIO

Understandings
Practices
Proposals

Final
presentation
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(zinātniski raksti). 2) “Praktiskie materiāli”. Šeit arī var būt vairākas sadaļas, piemēram, stundās izmantojami materiāli; 
vērtību un tikumu mācīšana dažādos mācību priekšmetos; sociālo projektu apraksti; materiāli darbam ar ģimenēm 
un skolas administrāciju, utt. 3) “Darbības priekšlikums manai skolai”: praktisks un reāls priekšlikums skolotāja visas 
skolas kultūras pārveidošanai. Tas var ietvert vairākas sadaļas: vispārējie mērķi, satura analīze (skolā nodrošinātās 
iespējas un grūtības), īstenošanas soļi, nepieciešamie resursi, utt. 

Mācību rezultāti

Sagaidāmie mācību rezultāti (SMR): programma sastāv no sešām sagaidāmo mācību rezultātu obligātajām 
jomām, kuras jāapgūst jebkurā no programmas īstenošanas reizēm un kas nav apspriežams. (skat. 1. informatīvo 
logu). Ir nepieciešams formulēt vienu vai vairākus konkrētus mācību rezultātus katrā mācību rezultātu jomā. Elastības 
aspekti: katras jomas mācību rezultātu formulējums ir pārrunājams. Katra kursa īstenošanas sākumā mācību rezultātu 
formulējumu var pārrunāt ar kursa dalībniekiem (skolotājiem katalizatoriem) un no jauna izvirzītos SMR var pievienot 
vai nu programmas sākumā vai tās īstenošanas laikā.

1. Informatīvais logs: Programmas mācību rezultātu jomas 

1. joma Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas: Programmas beidzēji būs ieguvuši 
progresīvas zināšanas vērtību un tikumu izglītības un caurviju kompetenču attīstības jomā, un prasmi tās kritiski 
izvērtēt savas valsts un skolas kontekstā.

2. joma Pašizpratne un kognitīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši un paaugstinājuši izpratni un 
kritisko domāšanu par savām vērtībām un tikumiem un savas izglītības kopienas vērtībām un tikumiem. 

3. joma Metodiskās un didaktiskās prasmes: Programmas beidzēji būs apguvuši zināšanas un prasmes, kas ir 
nepieciešamas, lai atlasītu/izstrādātu materiālus stundām vai lai integrētu vērtību/tikumu izglītību transversāli savā 
priekšmetā. Viņi pratīs šos materiālus izmantot savās stundās un spēs to izvērtēt. 

4. joma Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes: Programmas beidzēji spēs efektīvi komunicēt ar 
dažādām auditorijām (skolas administrācija, citi skolotāji, vecāki, skolēni). 

5. joma Vērtību praktizēšana: Programmas beidzēji būs attīstījuši izpratni par to, cik svarīgi ir praktizēt vērtības 
savā kopienā, lai attīstītu raksturu un pozitīvus ieradumus. Viņi spēs demonstrēt šīs zināšanas kopā ar citiem, 
izstrādājot projektu ar sociālu dimensiju. 

6. joma Transformatīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši prasmi konceptualizēt un formulēt 
priekšlikumu, kas ir pielāgots savas skolas situācijai, lai veidotu skolas kultūru, kas atbalsta vērtību un tikumu 
izglītību, iesaistot visas ieinteresētās izglītības puses.

Mācību aktivitātes un papildus materiāli 

Mācību aktivitātes: Programmas mācību aktivitāšu apraksti jāveido atbilstoši kopīgai veidnei (skat. Pielik.2, 52.lpp.) 
Katrai programmas aktivitātei ir jāatbilst vienam vai vairākiem programmas SMR. Katrā programmas īstenošanas 
modalitātē ir jāietver trīs veidu aktivitātes: domāšanas (reflektīva), kas palīdzētu dalībniekiem paaugstināt savu 
pašizpratni un komunikācijas prasmes; praktisku, lai palīdzētu dalībniekiem lietot praksē programmā paredzēto 
metodisko un/vai komunikatīvo kompetenci; un plānošanas aktivitāti, kas parāda dalībnieku transformatīvo spēju 
adaptēt apgūto saturu savam kontekstam. Aktivitātēm kopumā ir jāsastāda 32 stundas un jāietver vismaz viena no 
katra obligātā aktivitāšu veida. Elastības aspekti: katrā programmas īstenošanas reizē, kad mācību rezultāti ir skaidri 
definēti, konkrētās īstenojamās mācību aktivitātes tiek izlemtas programmas sākumā. Dalībniekus var iesaistīt 
aktivitāšu izvēlē no pieejamās aktivitāšu bankas. Katras aktivitātes īstenošanā jāvadās pēc aktivitātes apraksta, bet 
ir iespējams to adaptēt pēc vietējām vajadzībām. Piezīme: Aktivitāšu kopuma piemēru var skatīt 3. nodaļā. 

Papildus materiāli: Aktivitātes aprakstam ir jāietver sadaļa ar nosaukumu “papildus materiāli”, kas ietver lasīšanai 
domātus materiālus, video, prezentācijas, aktivitātes īstenošanai nepieciešamos atbalsta materiālus, utt. Elastības 
aspekti: Konkrētie papildus materiāli, kas nepieciešami aktivitātes īstenošanai, var atšķirties katrā valstī. Šos 
materiālus var izstrādāt katras valsts valodā vai angļu valodā. 
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Vērtēšana

Vērtēšana: Bez noslēguma portfolio katrai aktivitātei jāietver arī vērtēšanas sadaļu, kas apraksta, kā šajā aktivitātē 
tiks vērtēti skolotāji katalizatori. Šim aprakstam jāatsaucas uz programmas SMR. Elastības aspekti: aktivitātes 
vērtēšanai ir jāatbilst aktivitātes aprakstam, bet ir iespējama vietējā pielāgošana. Vērtēšana var būt summatīva, 
formatīva vai abas. 

Kopsavilkums

1.tabulā apkopoti programmas noteiktie un mainīgie programmas elementi.

1.tabula. Programmas noteiktie un mainīgie elementi 

Aspekti Kopīgie elementi Mainīgie elementi

Programmas no-
saukums

“Arete catalyst” Iespējami “nacionālie apakšnosaukumi”

Mērķa auditorija Strādājošie skolotāji (skolotāji kataliza-
tori)

Var īstenot ar dažādiem skolotājiem vai vienā 
atsevišķā skolā 

Akadēmiskais 
apjoms

32 stundas (ieskaitot patstāvīgo darbu) • Programmas īstenošanas laiks var variēt 

• Kontaktstundu skaits var variēt 

Programmas struk-
tūra

3 mācību moduļi, ārējais projekts un 
noslēguma uzdevums 

• Moduļu secība var variēt
• Modulim atvēlētās stundas var variēt
• Moduļu secība un ilgums tiek izlemts pirms 
programmas uzsākšanas 

Mācību rezultāti 
(MR)

Sešas obligātās MR jomas • MR formulējums katrā jomā var variēt 

• Var pievienot jaunus MR 

Mācību aktivitātes • Aprakstītas, izmantojot kopīgu veidni

• Saskaņotas ar SMR 

• Trīs iekļaujamie aktivitāšu veidi 
(domāšanas, praktiska, plānošanas) 

• Aktivitāšu kopumam kopā jāveido 32 
stundas 

• Aktivitāšu kopums tiek izlemts pirms pro-
grammas uzsākšanas atbilstoši SMR 

• Īstenošana vietējā līmenī var atšķirties no dotā 
aktivitātes apraksta 

Papildus materiāli • Detalizētāk aktivitāšu aprakstos Papildus materiāli var atšķirties 

Vērtēšana • Detalizētāk aktivitāšu aprakstos

• Vērtēšana atsaucas uz programmas 
SMR

Vērtēšanas modalitātes var atšķirties 
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2. nodaļa: Aktivitāšu kopums
Šī nodaļa ietver aktivitātes, kuras var īstenot programmas apguves laikā. Konkrētajam īstenojamajam aktivitāšu 
kopumam ir jāatbilst četriem nosacījumiem: 

1. Tiek īstenoti četri programmas moduļi 

2. Tiek īstenotas programmas sešas mācību rezultātu jomas

3. Tiek īstenoti trīs aktivitāšu veidi 

4. Kopējais stundu skaits ir 32 stundas vai vairāk (ieskaitot dalībnieku patstāvīgo darbu)

4.pielikumā (55. lpp.) ir kontrolsaraksts, kuru var izmantot savas programmas izstrādē. 

Šajā nodaļā ir apkopotas projektā izstrādātās aktivitātes. Šī aktivitāšu banka ir domāta, lai to nākotnē papildinātu 
ar jaunām aktivitātēm, kuras ir izstrādājuši dažādi skolotāji un citi jomas speciālisti. Tās būs pieejamas tiešsaitē 
projekta mājas lapā. 

Katra aktivitāte ir aprakstīta atbilstoši kopīgai veidnei (skat. Pielik. 3, 54. lpp.). Aktivitātes apraksts ietver sekojošu 
informāciju: Aktivitātes kods un nosaukums, aktivitātē īstenojamais modulis (moduļi) un mācību rezultāti, stundu 
skaits, aktivitātes veids, aktivitātes vērtēšanas modalitātes apraksts, mācību materiāli, atsauces un aktivitātes autors 
(izstrādātājs).

Aktivitātes kods: ietver piecus laukus, kurus atdala šķērssvītra (/): tie atbilst aktivitātes numuram, aktivitātē 
īstenojamais modulis (moduļi) (T= teorija un pašizpratne; K = komunikācija; M= metodika; V= vērtēšana), mācību 
rezultātu joma(s) (Z= zināšanas un pieredze izglītības jomā; I = pašizpratne un kognitīvās prasmes; M= metodiskās 
un didaktiskās prasmes; K= komunikācija un mijiedarbības prasmes; P= vērtību praktizēšana; T= tranformatīvās 
prasmes), aktivitātes veids (D= domāšanas aktivitāte; PR= praktiska aktivitāte, PL= plānošanas aktivitāte) un 
aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits. 

Piemēram, kods 1/M/M/PR-PL/6 nozīmē, ka 1. aktivitāte īsteno “Metodikas” moduli (pirmais M), “Metodisko prasmju” 
joma (otrais M), ka tā ir “Praktiska aktivitāte” un “Plānošanas aktivitāte” un tās ilgums ir 6 stundas. 

Aktivitātes
1. Nodarbības materiālu izvēle un pielāgošana  ................................................................................. 9
2. Personīgo vērtību, rakstura un dzīves mērķu loma izglītības kontekstā  ................................... 13
3. Teorija praksē  ................................................................................................................................... 18
4. Diskusijas veidošana  ........................................................................................................................22
5. Kopienas pakalpojuma projekts (Service-learning project)  ........................................................26
6. Filozofiska diskusija par tikumiem un apzinātības (mindfulness) vingrinājumi  ..........................30
7. Dažādas aktivitātes un paņēmieni tikumiskajā izglītībā (ieskaitot spēli “Tikumu lielveikals”)  .35
8. Sava plāna dažādu paņēmienu vai spēļu īstenošanai aprobācija  ..............................................37
9. Kolēģu iepazīstināšana ar aprobētajām metodēm  ......................................................................39
10. Nodarbības materiālu izvēle un pielāgošana  ...............................................................................42



9

Erasmus+ 2.pamatdarbības 
Stratēģiskās partnerības projekts 
“Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai 
skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes kods
1/M/M/PR-PL/6

1. Aktivitātes nosaukums: 

Nodarbības materiālu izvēle un pielāgošana 

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus): 

 Teorija un pašizpratnes modulis

 Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse 

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes 

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

 Komunikācija un mijiedarbības prasmes

 Vērtību praktizēšana 

 Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti: 

- Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai 
spēcinātu konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 

- Izmēģināt dažus no izvēlētajiem/izstrādātajiem materiāliem nodarbībā un izvērtēt gūto pieredzi 

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 6

Tai skaitā: Kontaktstundas: 4; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 2

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

 domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte; X plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts 

Iesildīšanās aktivitāte “Dzīves būtiskākie brīži”
Šīs aktivitātes mērķis ir: 

• Noskaidrot vērtības 

• Noskaidrot, kā vērtības parādās dažādās dzīves jomās. 

Lūdziet dalībniekiem aizvērt acis un atsaukt atmiņā dažus savas dzīves labākos brīžus. Tāpat ar aizvērtām acīm lūdziet 
dalībniekiem izlemt, kuras ir viņu dzīves labākās 30 sekundes, vai kuras savas dzīves 30 sekundes viņi vēlētos izdzīvot 
vēlreiz – it kā tā būtu “dzīves spilgtāko brīžu īsfilma”. Lūdziet katram pastāstīt par šo savu brīdi pārējiem. 

Iztirzājiet aktivitāti, uzdodot sekojošus jautājumus. 

Vai jūsu dzīves būtiskākais brīdis ir saistīts ar jūsu vērtībām? Kā? Kāpēc?

Ievads

Šī aktivitāte palīdz attīstīt virkni dažādu prasmju, kas saistās ar nodarbību materiālu un aktivitāšu, kas domāti 
rakstura attīstībai, atlasi, pielāgošanu, izmantošanu un izstrādi. Tai nepieciešama sazināšanās (komunikācija) un 
komandas darba prasmes, jo katrai grupai (ideālā variantā 4-5 dalībnieki katrā grupā) tiks iedoti dažādi resursi, 
no kuriem katrai grupai būs jāsaplāno produkta ideja (Akcijas plāns “Pasaules vērtību diena”), jāizstrādā produktu 
(plāns un aktivitātes), jāizstrādā produkta reklāmas stratēģija (prezentācija) un jāpiedāvā to tiesnešu komandai. 
Tiesnešu komanda izlems, kura grupa uzvarēs; viņiem grupas jāvērtē pēc četriem kritērijiem – akcijas/darbības 
plāna “Pasaules vērtību diena” potenciāls un ideja, izvēlēto, adaptēto, izstrādāto aktivitāšu kvalitāte, reklāmas 
stratēģijas spēks un spēja pasniegt savu akcijas plānu “Pasaules vērtību diena” potenciālājai izstrādātā plāna un 
aktivitāšu lietotāju auditorijai.

Īstenošana

1. Sadaliet dalībniekus grupās pa 4-5 un iedodiet katrai grupai resursus (Flipchart lapas, marķierus, Post-it lapiņas).

2. Lūdziet grupām iedomāties, ka sekojošā informācija ir no mācību grāmatas, ar kuru viņi strādā ar saviem 
skolēniem, un lūdziet viņiem izstrādāt akcijas plānu aktivitātei, kas ir balstīta uz šīs informācijas pielietojumu. 
Dalībniekiem būs jāprezentē savu akcijas plānu un ar to saistītās aktivitātes visai lielajai grupai un tiesnešiem. 

3. Lūdziet dalībniekus izvēlēties un analizēt divus vai trīs blogus no https://www.worldvaluesday.com/blogs-2-2/. 
Lai izpildītu aktivitāti, dalībniekiem būs jāizlasa informāciju, kas pieejama www.worldvaluesday.com. 

4. Pēc 15 minūtēm, kas veltītas pārrunām par blogiem un video blogiem par vērtību attīstīšanu dažādās kopienās, 
lūdziet dalībniekus izlemt, kādu konkrētu Akcijas/Darbības plānu viņi vēlas izstrādāt. Tā varētu būt kopiena, 
kurā viņi dzīvo vai strādā. Vai kopiena, kas balstās uz ticību, sportu vai citām kopīgām interesēm. Vai tā varētu 
būt virtuālā kopiena. 

5. Lūdziet dalībniekiem izvēlēties vērtību vai identificēt vērtību, kura dalībniekiem šķiet patiešām svarīga šai 
kopienai. Lai palīdzētu veikt šo aktivitātes soli un uzzinātu vairāk par vērtībām, izmantojiet Values Guides (https://
www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf) indivīdiem, 
organizācijām, kopienai, grupām, skolām.

World Values Day is an opportunity to think about our most 
deeply held values and to act on them. Staying true to our values 
and acting on them has never been more important. This year’s 
core theme is about values as the core of who we are. They are 
motivators, our drivers the passion in our hearts and the reason 
why we do the things we do. 

Ko Jūs darīsiet šajā Pasaules vērtību dienā?  

Avots: https:/?www.worldvaluesday.com

© Ieva Margeviča-Grinberga

17 October 2019

https://www.worldvaluesday.com/blogs-2-2/
http://www.worldvaluesday.com


11

Kad dalībnieki ir izvēlējušies kopienu un vērtību, viņi tiek lūgti piešķirt lomas saviem grupas dalībniekiem. Iespējamās 
lomas ir vadītājs, darba biedrs, speciālists, asistents.

6. Rīkojies! Vispirms lūdziet dalībniekus pārvērst izvēlēto vērtību darbībā, kas pozitīvi ietekmē kopienu. Esiet 
pēc iespējas vienkāršāki un praktiski! Pēc iespējas vairāk iesaistiet pārējos. Iedvesmai, lai plānotu savu akciju, 
skatiet Values Guides (https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-
Schools-2018.pdf).

7. Nākošais solis pēc lomu sadalīšanas grupā ir organizēt ‘prāta vētru’, lai iegūtu idejas savam projektam. Grupas 
vadītājs vada šo procesu.

8. Kad visiem dalībniekiem ir izveidojusies ideja par projektu, viņi var sākt izpētīt labās prakses piemērus. Viņi var 
izmantot internetu, grāmatas vai reālās dzīves piemērus, kā īstenot to, ko viņi paši ir ieplānojuši izdarīt. Kad viņi 
ir savākuši pietiekami daudz materiāla, grupas locekļi dalās ar saviem atradumiem. 

9. Kad ir izstrādāts ‘produkts’, tad grupai ir jāizstrādā reklāmas stratēģiju. 

10. Dalies! Pastāsti pasaulei! Katra grupa prezentē savu Akcijas plānu, tad seko diskusija. Prezentācijai nevajadzētu 
būt sarežģītai vai pārlieku sīki izstrādātai. Katra Akcijas plāna (piemēra) prezentēšanai ir dotas 5 līdz 7 minūtēm. 
Ja dalībniekiem šķiet, ka nepieciešams vairāk laika, to var atļaut. 

11. Tad tiesnešu komanda pārrunās grupu sniegumu un demokrātiski izlems, kura grupa uzvarēs. 

12. Iztirzājiet aktivitāti, izmantojot šādus jautājumus: 

• Cik lielā mērā rakstura izglītības rezultāti ir saistīti ar jūsu akcijas/darbības plānu? 

• Kādi ir labas stratēģijas izstrādes kritēriji? 

Refleksija
Nodarbības noslēgumā dodiet dalībniekiem laiku reflektēt un izlemt, uz ko likt uzsvaru nākošajā nodarbībā. 

• Kādi bija aktivitātes visizaicinošākie momenti? Kāpēc tas tā bija? 

• Kāda, jūsuprāt, ir vissvarīgākā lieta, ko jūs personīgi šodien iemācījāties? Un kā komanda? 

• Kā jūs palīdzējāt citiem aktivitātes laikā? 

• Kā jūs izmantosiet to, ko jūs iemācījāties, nākotnē? 

8. Aktivitātes novērtēšana
Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai 
spēcinātu konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 

Iestrādātā vērtēšana 

Šajā aktivitātē vērtēšana tiek aplūkota kā integrētās, sadarbības mācīšanās pieredzes daļa. 

Iestrādātā (embedded) vērtēšana ir uzdevumi un aktivitātes, kas tiek veiktas kā stundas daļa, bet netiek 
izmantotas konkrēta mācīšanās rezultāta vērtēšanai. Programmas dalībnieki mācīsies labāk, ja viņu pieredze nav 
izolētu aktivitāšu apkopojums, bet ir mērķtiecīgi veidota kā loģiski saistīta, integrēta pieredze, uz kuru balstās 
kursu un ārpusklases pieredzes un kura viena otru pastiprina. (Maki, 2010, 4)

Tiešās metodes: Projekta produkts, Izstrādātā prezentācija, Mutiskā prezentācija, Refleksijas 

Projekta produkts (Akcijas/Darbības plāns) un prezentācija liek dalībniekiem paskaidrot vai demonstrēt savu 
mācīšanos un parādīt darbu, lai pasniedzējs varētu novērtēt, cik labi dalībnieku veikums un atbildes atbilst 
programmai un moduļa līmeņa gaidām (ekspektācijām). 

Refleksija liek dalībniekiem apzināties savu domāšanas procesu un spēt to padarīt redzamu citiem. Tā ļauj 
novērtēt mācīšanās “kāpēc” un “kā”, un kas tā rezultātā būtu jādara. Dalībnieki reflektē par stundas materiālu 
izvēli, adaptēšanu vai izstrādi (mācību priekšmetā vai atsevišķai stundai), lai spēcinātu konkrētu skolēna 
personības aspektu (vērtību, tikumu vai tikumu kopumu). 

Izmēģiniet dažus no izvēlētajiem/izstrādātajiem materiāliem savās stundās un izvērtējiet savu ieredzi. Refleksijas 
par pieredzi mērķis ir izzināt programmas dalībnieku profesionālo kompetenci izvēloties, adaptējot un 
izstrādājot materiālus par rakstura izglītību. Programmas dalībnieki (strādājošie skolotāji) aprobācijas procesā 

1.

2.

https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
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vāc pierādījumus par skolēnu mācīšanos; šie pierādījumi tiek savākti no trim dažādiem avotiem. Šie avoti ir 
pārrunas, novērojumi un produkti. Pārrunas ar skolēniem ir mazāk formālas un mazāk strukturēts veids; šīs 
sarunas var notikt, skolēnam ienākot klasē, starpbrīžos starp stundām, utt. Novērošana notiek stundas laikā, 
kad skolēni ir iesaistījušies individuālā, pāru vai grupas darbā. Programmas dalībnieks (strādājošais skolotājs) 
pārvietosies pa klasi un novēros skolēnu mācīšanos. Novērojumus var dokumentēt, izmantojot kontrolsarakstu 
(kurā konkrēti atzīmēts, ko skolotājs vēlas novērot, piem., darbība, viedokļa izteikšana, utt.) vai gadījumu 
pierakstīšana (skolotājs vienkārši pieraksta komentārus par to, ko skolēns dara, kā skolēni strādā, kurus jēdzienus 
skolēns ir sapratis, kuri jēdzieni joprojām sagādā grūtības, utt.). Skolēnu produkti (projekti, blogi, sociālie 
projekti, portfolio, utt.) attiecas uz taustāmiem materiāliem, kas ļauj novērtēt izvēlēto, adaptēto vai izstrādāto 
aktivitāšu rezultātus. 

9. Mācību materiāli
Get involved with World Values Day 2018! (Iesaisties Pasaules vērtību dienā 2018!) https://www.youtube.com/
watch?v=lMQvaxjsuCk

World Values Day is 17 October 2019. (Pasaules vērtību diena ir 2019.gada 17.oktobris) https://www.
worldvaluesday.com/

10. Atsauces

Maki, P.L. (2010). Assessing for learning. Sterling, VA: Stylus Publishing, Inc.

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 

Latvijas Universitāte, ieva.margevica@lu.lv

https://www.youtube.com/watch?v=lMQvaxjsuCk
https://www.youtube.com/watch?v=lMQvaxjsuCk
https://www.worldvaluesday.com/
https://www.worldvaluesday.com/
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Erasmus+ 2.pamatdarbības 
Stratēģiskās partnerības projekts 
“Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un rakstura izglītības veicināšanai 
skolās”
 (ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
2/T-K/I-K/D-PR/6

1. Aktivitātes nosaukums: 

Personīgo vērtību, rakstura un dzīves mērķu loma izglītības kontekstā

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

X Teorija un pašizpratnes modulis 

X Komunikācijas modulis

 Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

X Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

 Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

 Vērtību praktizēšana

 Transformatīvās prasmes

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

- Atpazīt, formulēt un izvērtēt pašiem vērtības un rakstura spēku, 

- Izprast un reflektēt par personīgās vērtības un rakstura lomu izglītības procesā, 

- Var klausīties ar empātiju un sniegt viens otram objektīvu atgriezenisko saiti 

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 6

Tai skaitā: Kontaktstundas: 4; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 2

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

X domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts
Aktivitātes pirmo posmu var izmantot atsevišķi, lai nostiprinātu dalībnieka personīgo sava darba nozīmi. Šī iespēja ir 
īpaši rekomendējama, ja dalībniekiem nepieciešams atbalsts, saskaroties ar hronisku stresu vai izdegšanas risku. Arī 
trešo posmu var izmantot atsevišķi, lai sniegtu atbalstu kolēģiem strukturētā veidā, lai viņi tiktu galā ar sarežģītām 
situācijām. 

Aktivitātes īstenošanai nepieciešama vienošanās par sadarbības principiem starp grupas locekļiem, kas ietver 
savstarpēju atbalstu, cieņu pret dažādiem viedokļiem un cieņu pret ikvienu grupas dalībnieku. Ieteicamais grupas 
lielums ir līdz 20 dalībniekiem; telpa, kurā brīvi var strādāt mazākas grupas. Grupas locekļiem tiek lūgts būt atklātiem 
pret sevi, dalīties savos novērojumos ar pārējiem, saglabājot tiesības neizpaust personīgu informāciju.

1.posms. Manas vērtības, mana rakstura stiprās puses un mani dzīves mērķi 

Dalībniekiem lūdz izmantot metaforu par dzīvīgu zaļu koku (“Ja es būtu koks, kas es būtu?”), padomājot par sevi 
kā personību kopumā. (Var izmantot arī zīmēšanu un uzzīmēt koku, kas sastāv no trim daļām – saknēm, stumbra un 
zariem.) Tad dalībnieki tiek lūgti reflektēt par trīs jautājumiem un uzrakstīt atbildes (vai parādīt tās vizuālā asociāciju 
veidā).

Saknes (vērtības, principi): “Kas man dzīvē ir svarīgs?” 

Formulējot uzdevumu, ir svarīgi izskaidrot, ka ir vēlams domāt par principiem un vērtībām, kas personiski ir svarīgi, 
piemēram, mīlestība, brīvība, taisnīgums, citas dzīves jomas (piem., darbs, veselība). Vēlams minēt 3-5 lietas. Dodiet 
dalībniekiem dažas minūtes, lai sniegtu atbildi. 

Stumbrs (rakstura stiprās puses): “Kas ir mana rakstura stiprās puses, uz kurām es varu paļauties?” 

Formulējot uzdevumu, ir svarīgi akcentēt, ka uzdevums nav par prasmēm, bet raksturu, personību, apzināšanos, 
rotaļīgumu, optimismu. Vēlams nosaukt vismaz 5 īpašības. Dodiet dalībniekiem dažas minūtes, lai atbildētu. 

Zari (dzīves mērķi): “Ko es vēlos savā dzīvē... sasniegt ?...pieredzēt?... atstāt pagātnē?”

Formulējot uzdevumu, jāpiedāvā visdažādākās iespējas pabeigt jautājumu un katrs dalībnieks var izvēlēties vārdus, 
kas viņu personīgi uzrunā. Dodiet dalībniekiem dažas minūtes, lai atbildētu.

Dalībniekiem pavaicā, vai viņi ir spējuši atbildēt uz visiem trim jautājumiem un aicina padomāt par pēdējo jautājumu. 
–“Kā tas, ko es daru pašlaik (mans darbs, mācības) palīdz man šajos trīs aspektos – rīkoties saskaņā ar vērtībām, 
izmantot rakstura stiprās puses un piepildīt mērķus?”. 

Dodiet laiku padomāt un reflektēt grupā par novērojumiem uzdevuma izpildes laikā. Ir svarīgi, atcerēties, ka 
dalībniekiem nav jādalās ar personīgu informāciju, bet jāreflektē par novērojumiem, pārdomām un jautājumiem. 
Refleksijas jānoklausās bez tālākas diskutēšanas. Paskaidrojiet, ka vērtību saskaņotība kalpo par pamatu lielākai 
apmierinātībai ar darbu (vērtību konflikts var novest pie biežākas sava darba pamešanas). Līdzīgi, lielāka 
apmierinātība ar dzīvi ir atrodama starp tiem, kuri izmanto 4 vai vairākas rakstura stiprās puses savā ikdienas dzīvē 
(ja ir mazāk, ir prātīgi pievienot dažas jaunas savam sarakstam; ja dažas no tām nav izmantojamas darbam, tad 
iespējams tās jāpaplašina). No otras, puses, apzināšanās, kā darbs palīdz sasniegt svarīgus savas personīgās dzīves 
mērķus, palīdz paaugstināt to nozīmi, kas paredz arī lielāku apmierinātību un zemāku izdegšanas risku. 

Strādājot ar jauniešiem, šo aktivitāti var izmantot, lai iedrošinātu viņus saprast, kā viņu pašreizējās darbības (laiks, 
ikdienas darbību izvēle) saskan ar viņu vērtībām, ļauj viņiem izmantot rakstura stiprās puses un virzīties uz priekšu 
svarīgu mērķu sasniegšanā. Diskusijas laikā ir svarīgi pievērst uzmanību pieņemamai, cieņpilnai izturēšanās: katrs 
dalībnieks runā tikai par saviem paša novērojumiem, nerunā par citiem; pret dažādām pieredzēm un viedokļiem 
izturas ar cieņu, nav vienas pareizas atbildes.

2.posms. Saskaņa starp personīgajām vērtībām un raksturu un izglītības vidi

Vispirms dalībniekus aicina reflektēt par to, kā viņu personīgās vērtības, rakstura stiprās puses un dzīves mērķi 
izpaužas (a) darbā ar skolēniem; (b) izglītības kopienā, piem., sadarbībā ar kolēģiem, vecākiem, administrāciju. 
Katrs dalībnieks tiek lūgts sniegt divus piemērus no savas pieredzes: vienu situāciju, kurā ir pozitīva izpausme vai 
saskaņotība, un otru, kurā ir negatīva izpausme vai pretruna. 

Tad dalībniekiem tiek lūgts izveidot mazās grupas (3 - 5 dalībnieki), izvēloties cilvēkus, ar kuriem kopā viņi jūtas labi. 
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Pirms reflektēšanas, tiek atsaukti atmiņā grupas noteikumi (atbalstoša attieksme, objektīva izturēšanās, cieņa). 
Pasniedzējs skaidri izklāsta un lūdz atturēties no vērtēšanas, izaicināšanas, sava viedokļa izteikšanas ( “Jā, bet...”, 
“Mums tā nav...”) un uzsver mācīšanās no savas un citu cilvēku pozitīvās pieredzes nozīmi.

Strādājot grupā, viens dalībnieks pastāsta par situāciju, kad izpaudās rakstura stiprā puse. Citi grupas uzmanīgi 
klausās, nepārtraucot runātāju. 

Tad pārējie sniedz objektīvu atgriezenisko saiti (apkopo vai saviem vārdiem pastāsta, ko viņi ir dzirdējuši, parādot 
pozitīvu atbalstu un iedrošinājumu). Piemēram, viens no dalībniekiem stāsta, kā humora izjūta palīdzēja izveidot 
kontaktu ar sarežģītu grupu, un pārējie klausās nepārtraucot un tad noslēgumā saka: “Tātad tu ar rotaļīgu attieksmi 
spēji atturēties no jezgas radīšanas klasē.” Visiem grupas dalībniekiem jārunā šādā veidā. 

Kad ikviens ir runājis, pasniedzējs lūdz katram dalībniekam skaļi nosaukt vienu lietu, par kuru viņš pats jūtas 
apmierināts izglītības vidē, piem., “Es esmu pateicīgs, ka manā skolā mums ir liela vērtība ir taisnīgums”; “Es esmu 
apmierināts, ka mana spēja darboties komandā ļauj mums sasniegt nozīmīgus mērķus”. 

Strādājot ar pusaudžiem un jauniešiem, šo aktivitāti var izmantot, lai noskaidrotu viņu unikalitāti un kopīgās stiprās 
puses. 

Vispirms lūdziet katram dalībniekam uzrakstīt vienu rakstura īpašību vai prasmi, ar ko viņš lepojas. Tad dalībniekus 
lūdz vienam pēc otra piecelties un pateikt to skaļi. Kad pirmais piemērs ir izskanējis, pasniedzējs lūdz piecelties 
arī tos, kuri varētu teikt par sevi to pašu. Tad tas turpinās ar nākošo runātāju, katru reizi lūdzot piecelties tos, kuri 
nosaukto labo īpašību varētu attiecināt uz sevi. Kad visi ir runājuši, pasniedzējs atzīmē, ka mums visiem piemīt 
daudzas labas īpašības (tās mūs atbalsta katru dienu un arī grūtos brīžos) un mums ir ļoti daudz kopīga (kas ir labs 
pamats sadarbībai). 

Nākošajā solī katrs dalībnieks tiek lūgts padomāt par dažām sava rakstura iezīmēm, prasmēm vai talantiem, kas 
viņu atšķir no citiem. Tad atkal katram tiek lūgts pateikt to skaļi, un tie, kuri to pašu var teikt par sevi, arī tiek lūgti 
piecelties. Šī ir iespēja uzvērt, ka mēs esam brīnišķīgi un vērtīgi savā dažādībā.

3.posms. Kooperatīvā mācīšanās. Lai analizētu negatīvas izpausmes vai pretrunu gadījumus, noderīga ir 
“mācīšanās caur sadarbību”. 

Patstāvīgais darbs: Vērtību izpratnes pašanalīze. Šajā individuālajā uzdevumā dalībniekus lūdz paaugstināt savu 
pašizpratni par vērtībām. Izmantojot darba lapu (Pielikums 1), dalībniekiem ir jānoskaidro sava izpratne par būtiskiem 
ar vērtībām saistītiem jautājumiem, izpratnes attīstību no bērnības līdz tagadnei, to, kā citi izprot šo jautājumu un 
vēstījuma formulējumu izglītības nolūkiem. Refleksija par šo ir ļoti personīga un ar to nevajadzētu dalīties grupā. 

8. Aktivitātes novērtēšana

Integrēta izvērtēšana aktivitātes izpildes laikā, ko veic pasniedzējs, novērojot individuālā un grupas darba dinamiku. 
Dalībniekiem lūdz pastāstīt, kādi bija viņu novērojumi un refleksijas katrā no uzdevuma posmiem. Ja dalībnieki 
nav veikuši uzdevumu aktivitātes 1. posmā vai nevēlas par to reflektēt, refleksiju var organizēt pāros vai rakstiski. 2. 
posma noslēgumā dalībnieki veic pašvērtējumu; ja kāds no dalībniekiem nevar vai nevēlas reflektēt, to ir jārespektē, 
bet ir jālūdz reflektēt par novērojumiem attiecībā uz procesu. 

Ir svarīgi rosināt dalībniekus izteikt sevi aprakstošā veidā, atgriezeniskajā saitē sniedzot iedrošinājumu un atzinību, 
un ja iespējams, ieteikumus konkrētai darbībai. Pasniedzēja pienākums ir sekot līdzi, lai grupās tiktu ievēroti 
sadarbības noteikumi un bez vilcināšanās aizrādīt, ja tie tiek pārkāpti (izsakot nepieciešamību pēc pozitīvas darbības). 
Pasniedzējs skaidri izklāsta un lūdz atturēties no vērtēšanas, izaicināšanas, sava viedokļa izteikšanas ( “Jā, bet...”, 
“Mums tā nav...”) un uzsver nepieciešamību praktizēt atbalstošu, objektīvu attieksmi. Konsekventa vingrināšanās 
pieņemošas un atbalstošas attieksmes izteikšanā veido pamatu turpmākam darbam un komunikācijai par raksturu 
un vērtībām. 

9. Mācību materiāli

A4 papīra lapas, krāsainie zīmuļi, pildspalvas 

Vērtību izpratnes pašanalīzes darba lapa (skat.17.lpp.) 
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10. Atsauces
https://www.viacharacter.org/www/Research/VIA-Character-Strengths-in-the-Workplace#

http://www.viacharacter.org/blog/characterizing-workplace-using-character-strengths-create-sustained-success/

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 

Latvijas Universitāte, ieva.stokenberga@lu.lv 

mailto:ieva.stokenberga@lu.lv
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Pielikums I: Vērtību izpratnes pašanalīzes darba lapa

Ieteikums iekļaut šīs izglītības politikā ietvertās vērtības vai ar vērtībām saistītas tēmas, kas ir atbilstošas jūsu 
izglītības kopienai (piem., sekss ārpus laulības). 

Vērtības vai ar 
vērtībām saistītas 
tēmas 

Ko es par to 
domāju, kas 
es biju bērns/ 
pusaudzis/ jau-
nietis (līdzīgi kā 
mani skolēni) 

Ko es atceros 
par to /pieņemu, 
ko mani vecāki 
domāja par to 
toreiz 

Kāda ir mana 
attieksme/vie-
doklis šodien 

Ko citas izglītības 
vidē iesaistītās 
puses (piem., cits 
skolotājs, vecāki) 
domā par to 

Kādu izpratni es 
vēlētos veicināt 
savos skolēnos 

Cilvēka cieņa

Brīvība

Ģimene

Daba 

Darbs 

Utt.

Jautājumi pašrefleksijai: 
• Kādi ir mani novērojumi uzdevuma veikšanas laikā? 

• Kā veidojās mana vērtību izpratne? 

• Kā manas vērtības mijiedarbojas ar citiem izglītības vidē? 

• Kā man rīkoties situācijā, kad tiek paustas vērtības, kas atšķiras no manējām? 

• Vai pastāv universāla vērtību izpratne? 

• Kā es varu sekmēt savu skolēnu vērtību attīstību? 



18

Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
3/T-M/D-M-P-T/PR-PL/6

1. Aktivitātes nosaukums: 

Teorija praksē

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

X Teorija un pašizpratnes modulis 

 Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

X Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

 Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:
a. Demonstrēt augstu jomas zināšanu izpratni.

b. Attīstīt kopīgu izpratni par vērtībām savā klasē un skolā. 

c. Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai 
spēcinātu konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 12 

Tai skaitā: Kontaktstundas 4; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 8

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

 domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte; X plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts

1. posms

Pirms semināra dalībnieki tiek rosināti izlasīt ieteikto teorētisko materiālu (skat. Atsauces, 21. lpp.), kurš ir viegli 
pieejams internetā: “Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un starptautiskās 
perspektīvas”, “Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē”, utt. 

2. posms 

Semināra sākumā tiek paskaidroti dienas uzdevumi un sagaidāmie rezultāti. 

Nākošā aktivitāte tiek veltīta dalībnieka teorētisko zināšanu par rakstura izglītību papildināšanai un kopīgas izpratnes 
par vērtībām savā klasē un skolā attīstīšanai. 

Dalībniekiem tiek lūgtspārrunāt vairākas tēmas, kas ir saistītas ar rakstura izglītību (balstoties uz e-materiāliem un 
savu pieredzi). Tiek formulēti daži apgalvojumi, lai dalībnieki varētu izteikt savu attieksmi un paskaidrot, kāpēc viņi 
ir izvēlējušies tieši šādā veidā. Šie apgalvojumi ir: vecāki ir atbildīgi par savu bērnu rakstura izglītību; apgūt skolas 
mācību priekšmetus (matemātika, valodas, utt.) ir skolēnu galvenais uzdevums skolā; ir tikai daži pamata tikumi, kas 
bērniem ir jāiemāca. Ja laiks atļauj, var pievienot vēl dažus apgalvojumus. 

Diskusijai tiek izmantota Stūru metode. Katrs telpas stūris atbilst vienai no iepējamajām atbildēm uz doto apgalvojumu 
(Jā, Nē, Daļēji jā, Daļēji nē). Pēc apgalvojuma noklausīšanās dalībniekiem ir jāizlemj, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt 
apgalvojumam, tad jāaiziet uz attiecīgo telpas stūri, jāpārrunā ar citiem savu atbildi un jāizveido pārliecinošus 
argumentus, lai aizstāvētu savu viedokli.   Grupa izlemj, kurš no dalībniekiem izklāstīs diskusijas rezultātu pārējiem 
dalībniekiem. Semināra vadītājs rosina diskusiju, pievienojot vai akcentējot svarīgākos teorijas jautājumus un sniedz 
papildus informāciju.

3.posms 

Nākošajā semināra posmā dalībnieki strādā mazās grupās. Viņu uzdevums ir izvēlēties vienu tikumu un izstrādāt 
metodiskus paņēmienus, kurus var izmantot klasē, lai to mācītu. Katras grupas pārstāvji visu lielo grupu iepazīstina 
ar diskusijas rezultātiem. Semināra vadītājs komentē dzirdēto. 

Tad dalībnieki tiek iepazīstināti ar metodisko pieeju, kuru var izmantot, mācot par tikumiem klasē. 

Ir jāīsteno 5 soļus: 

1. Rosiniet domāšanu, uzdodot jautājumus, piedāvājot aktivitātes (Ierosinājums) 

2. Iepazīstiniet ar galveno domāšanas un rīcības algoritmu (Apzināšanās) 

3. Praktizējiet to (Pastiprinājums)

4. Analizējiet piemērus no prakses, izvērtējiet un sniedziet savu spriedumu (Nostiprināšana) 

5. Pašrefleksija – ko es esmu iemācījies (Refleksija)

Piemērs, lai mācītu tēmu “Mazāk aizspriedumu, vairāk iecietības”.

Pirmajā aktivitātes solī var izmantot paņēmienu “Atrodi kādu, kurš…”. Aktivitātes laikā skolēniem vispirms jāaizpilda 
tabulu par sevi, tad jāatrod vismaz 10 citus skolēnus, ar kuriem viņiem ir kopīgas lietas. Tad skolēni izvēlas vienu 
klases biedru un strādā pārī. Viņi izmanto Venna diagrammu, lai atrastu vēl lietas, kas abiem ir kopīgas un lietas, kas 
ir atšķirīgas. Pēc 10 minūtēm skolēni tiek lūgti izvēlēties vienu abiem kopīgu rakstura iezīmi un piedāvāt situāciju no 
skolas dzīves vai ārpusskolas, kad šo īpašību var uzskatīt par sliktu un par cilvēku varētu spriest saistībā ar to. Skolēni 
tiek lūgti dalīties savos secinājumos. 

Nākošajā solī bērni tiek lūgti izteikt savus ieteikumus – kā izvairīties no aizspriedumiem par cilvēku vai situāciju. 

Atbildes tiek apkopotas un uzrakstītas uz tāfeles. Skolotājs pabeidz šo uzskaitījumu un norāda, ka ir jāizmanto daži 
svarīgi principi: 

• Izvairīties no aizspriedumiem (uzzini par cilvēku pēc iespējas vairāk, katrā cilvēkā ir kaut kas labs, neizsaki savu 
spriedumu); 

• Izturies pret cilvēku tā, kā tu gribētu, lai izturas pret tevi; 

• Aizstāvi tos, par kuriem ir izteikts kļūdains spriedums. Neseko kopīgajam viedoklim, domā pats, katram cilvēkam 
ir labās un sliktās rakstura īpašības. 
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Trešajā solī var izmantot lomu spēles, lai izspēlētu vairākas situācijas, kas ir saistītas ar tēmu. Piemēram, kāds pasaka, 
ka tavs apģērbs ir vecmodīgs, vai ka tu esi pārāk resns, lai spēlētu volejbolu. Lomu spēlē bērniem jāizspēlē, ko citi 
bērni teiktu, ko skolotāja teiktu, utt. . 

Ceturtajā solī skolēni vingrināsies sniegt savu atbildi dažādās situācijās. Var izmantot īpašu vietu klasē (piem., tāfeli 
vai sienu), kur pierakstīt visas iespējamās atbildes. Tad skolēniem būs iespēja nostiprināt savas atbildes arī pēc 
stundas. Mājasdarbā viņiem var būt uzdevums intervēt dažus cilvēkus par šīm situācijām un pierakstīt viņu atbildes, 
un analizēt tās.

Noslēguma uzdevums – refleksija – bērnus var lūgt uzzīmēt savu pieredzi un to, ko viņi ir iemācījušies. 

--

Semināra dalībniekus iepazīstina soli pa solim ar pieejas metodiku, tad viņus lūdz piedalīties īstā stundā, kurā 
izmanto šo pieeju. Dalībnieki izspēlē bērnu lomas klasē. 

3.posma noslēgumā dalībnieki tiek lūgti reflektēt par savu pieredzi kā bērnam stundā; dalībnieki tiek rosināti kritiski 
izvērtēt savu pieredzi un ierosināt citus iespējamos metodiskos risinājumus. 

4. posms
Dalībnieki tiek lūgti pielāgot piedāvāto metodisko materiālu izmantošanai savā klasē. Dalībnieki, strādājot pārī vai 
grupā, izstrādā konkrētu plānu. Plānam jāietver mērķus (tikumu), formu (stunda, projekts, ekskursijā, utt.), laiks, soli 
pa solim pieeja un aktivitātes, vecāku, skolas administrācijas iesaiste un vērtēšana. 

8. Aktivitātes novērtēšana
Semināra noslēgumā dalībnieki tiek lūgti pārdomāt mācīšanās uzdevumus un savus mācīšanās rezultātus, ko viņi 
ir iemācījušies, kas viņiem ir palīdzējis, kādi ir iespējamie ierosinājumi. No sākuma dalībniekiem tiek dots laiks un 
izdalītas papīra lapas, lai uzrakstītu pašrefleksiju, tad dalībnieki tiek lūgti pārī pārrunāt šos mācīšanās rezultātus. 
Visbeidzot katrs dalībnieks pārējai grupai pastāsta par sava kolēģa mācību rezultātiem. 

9. Mācību materiāli
Rakstura izglītības struktūra skolā (skat. Pielik. 5, 56.lpp.) 

Lasīšanas materiāls: skat “Atsauces”.

Ieskatam prezentācijas sākums. Pilna prezentācija pieejama: https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7Apz
GHjw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7ApzGHjw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7ApzGHjw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing
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10. Atsauces 
Fernández González, M. J. (2018). Research-Based Reflections about Character Education: Myths, Challenges 
and International Perspectives. [Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un 
starptautiskās perspektīvas. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3133/3006

Fernández González, M. J. (2019). Cultural and historical research on character and virtue education in Latvia in an 
international perspective. Research report. [Rakstura un tikumiskās audzināšanas kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un 
pasaulē]. Pieejams latviešu valodā:
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46410 
angliski: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46411

Fernández González, M. J. (2019). Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju 
un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi. Populārzinātniskais pētījuma ziņojums. Rīga: Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas zinātniskais institūts. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498

Martinsone, B., Niedre, R. (2013). Sociāli emocionālā audzināšana. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. ISBN 978-
9984-45-744-4 

Martinsone, B., Nīmante, D., Daniela, L. (2013). Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. 
ISBN 978-9984-45-726-0

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 

Latvijas Universitāte, Dr.paed.asoc.prof. Dita Nīmante dita.nimante@lu.lv

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3133/3006
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46410
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46411
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
4/M/M-K-P-T/PR-PL/10

1. Aktivitātes nosaukums:

Diskusijas veidošana

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus): 

 Teorija un pašizpratnes modulis 

 Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Pašizpratnes un kognitīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši un paaugstinājuši izpratni un kritisko 
domāšanu par savām vērtībām un tikumiem un savas izglītības kopienas vērtībām un tikumiem. 

2. Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas: Programmas beidzēji būs ieguvuši progresīvas 
zināšanas vērtību un tikumu izglītības un caurviju kompetenču attīstības jomā, un prasmi tās kritiski izvērtēt savas 
valsts un skolas kontekstā.

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 10

Tai skaitā: Kontaktstundas 8; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 2

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

X domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts
Dialoga saruna. Šī aktivitāte tiek īstenota klātienē. Tā ir kopīga nozīmes un zināšanu veidošana, kas balstās uz dialogu 
starp dalībniekiem. Tāpēc ir svarīgi, ka tā notiek klātienē. Aktivitātes mērķis ir uzlabot dalībnieku tiešo izpratni par 
Arete, neskatoties uz viņu vecumu, dzimumu, kultūru vai spējām.

Aktivitāte tiek īstenota, sekojot šādai darbību secībai:

a. Raksta “Inclusive education. Smiles and tears” (Iekļaujošā izglītība. Smaidi un asaras) izlasīšana.

b. 1.uzdevums: tas sastāv no ‘prāta vētras’ par “iekļaujošu izglītību”. Lai izpildītu šo aktivitāti, dalībniekiem 
jāstrādā ar web aplikāciju, kura ietver pamācību, kas izskaidro, kā rīkoties ar šo web instrumentu. Mērķis 
– dalībnieks spēj dalīties sociālajos tīklos (twitter ar mirkļbirku #ARETECPROVIEDO, facebook, utt. ...) ar 
produktu, kuru viņš ir radījis.

8. Aktivitātes novērtēšana (apm. 300-400 vārdi)

1.1. Atpazīt, formulēt un izvērtēt savas attieksmes un tikumus. 

1.2. Veidot kopīgu izpratni par vērtībām savā klasē un skolā. 

2.1. Demonstrēt paaugstinātu izpratni par izglītības jomas zināšanu kopumu. 

2.2. Kritiski izvērtēt izglītības jomas starptautisko un starpkultūru perspektīvu. 
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Aktivitāte tiks vērtēta pēc zemāk aprakstītā uzdevuma izpildes: 

2.uzdevums.Vērtēšanā tiek ņemti vērā resursi, kas tika izmantoti pirmā uzdevuma izpildē un izstrādājot dokumentu, 
kas ietver atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 

1. Kas ir iekļaujoša skola?

 Uzrakstiet definīciju, kas ļauj jums izglītības kopienai izskaidrot, kas ir iekļaujoša skola. 

2. Kādas akcijas saistītas ar iekļaujošu skolu jūsu izglītības kopiena izstrādā? 

Norādiet vismaz trīs piemērus, kas saistīti ar dažādiem kopienas sektoriem: skolēniem, skolotājiem, ģimenēm, vidi.

3. Uz kādām vērtībām balstās katra no augstāk minētajām akcijām? 

Pielāgojiet iepriekšminētos piemērus vismaz vienai iekļaujošas skolas vērtībai. 

9. Mācību materiāli

Kurss “Arete Catalyst: rakstura izglītība” tiek uzturēts Campus Training, platforma, kura ir izstrādāta Moodle 3.5 
vidē un kas sniedz atbalstu tiešsaites skolotāju izglītības aktivitātēm, kuras organizē Spānijas Izglītības un kultūras 
ministrija un Astūrijas Skolotāju resursu centrs (CPR of Asturias). 

Saite uz kursu: 
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92

https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
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10. Atsauces

Teorētiskie teksti no rokasgrāmatas [Tertulias pedagógicas dialógicas: Con el libro en la mano]. Author: Fernández 
González, Sonia; Garvín Fernández, Rosa & González Manzanero, Víctor. Editorial: REIFOP (Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado), 15 (4), 113–118. 2012. ISSN 1575–0965.

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 2CPR Oviedo, Asturias, sociolinguisticacproviedo@
educastur.org

mailto:sociolinguisticacproviedo@educastur.org
mailto:sociolinguisticacproviedo@educastur.org
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
5/M/M-K-P-T/R-PR/10

1. Aktivitātes nosaukums: 

Kopienas pakalpojuma projekts (Service-learning project)

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

 Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Vērtību praktizēšana: Programmas beidzēji būs attīstījuši izpratni par to, cik svarīgi ir praktizēt vērtības 
savā kopienā, lai attīstītu raksturu un pozitīvus ieradumus. Viņi spēs demonstrēt šīs zināšanas kopā ar 
citiem, izstrādājot projektu ar sociālu dimensiju. 

2. Transformatīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši prasmi konceptualizēt un formulēt 
priekšlikumu, kas ir pielāgots savas skolas situācijai, lai veidotu skolas kultūru, kas atbalsta vērtību un 
tikumu izglītību, iesaistot visas ieinteresētās izglītības puses. 

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 10

Tai skaitā: Kontaktstundas: 8; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 2

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

X domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts
Kopienas pakalpojumu projekts (Community Service Project). Šis projekts ir galvenā kursa aktivitāte, kurā tiks 
sintezēti visi no kursā sasniedzamajiem mācību rezultātiem. 

Šī aktivitāte liek uzsvaru uz procedūras analīzi, izstrādājot Pakalpojuma mācīšanās projektu (Service Learning 
Project). Tiek organizēts praktiskais seminārs, kurā katrs dalībnieks prezentē savu projektu un novērtē savu partneru 
projektus (savstarpējā vērtēšana), sniedzot komentārus un ierosinājumus pilnveidei. Visi projekti kopā veido virtuālo 
sienu (Padlet). 

Projekta posmu apraksts: 

1.posms PROJEKTS. Izstrādājiet nelielu Pakalpojumu mācīšanās projektu, kuru pārējie dalībnieki novērtēs, 
izmantojot sekojošus instrumentus: 
• Rubrika projektu izvērtēšanai 

Projekta strukturēšanai ieteicams izmantot sekojošo: 
• Nosaukums
• Sākuma punkts. Konteksta un Pakalpojuma nepieciešamības analīze. 
• Refleksija par to, kam kas ir projekta mērķauditorija. Kurš piedalās? Pilnveidojuma jomas.
• Mērķi.
• Darbības (aktivitātes) un to izpildes laiks. 
• Resursi un organizācija, lai sasniegtu mērķus.
• Monitorings un novērtēšana: sasniegumu indikatori. 

2.posms PROJEKTA NOSŪTĪŠANA: saskaņā ar virkni norādījumu atbilstoši noteiktajam termiņām, lai saņemtu 
vērtējumu no dažādām institūcijām. 

8. Aktivitātes novērtēšana
1.1. Plānot un vadīt ārējo sociālo projektu kā praktisku savu (vai savas kopienas vai klases) vērtību īstenošanu, kas 
veicina dalībnieku vērtību un tikumu attīstību.  

1.2. Demonstrēt izpratni par un prasmi pielietot komandas darba un sadarbības principus projekta īstenošanas 
laikā. 

2.1. Izstrādāt konkrētu priekšlikumu savai skolai, lai radītu/attīstītu skolas kultūru, kas atbalsta skolēnu vērtību, 
tikumu un intrapersonālās kompetences attīstību, balstoties uz programmā apgūtajām zināšanām un prasmēm. 

2.2. Iesaistīt savā priekšlikumā visus pedagoģiskos aktorus (skolas administrāciju, citus skolotājus, vecākus, skolēnus) 
šādas skolas kultūras izveidei. 
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Aktivitātes izvērtēšanā tiks izmantots vienaudžu vērtēšanas (savstarpējās vērtēšanas) paņēmiens, izmantojot pakal-
pojuma projekta izvērtēšanas rubriku, kas minēts 7.sadaļā “Aktivitātes apraksts”. 

9. Mācību materiāli

Kurss “Arete Catalyst: rakstura izglītība” tiek uzturēts Campus Training, platforma, kura ir izstrādāta Moodle 3.5 
vidē un kas sniedz atbalstu tiešsaites skolotāju izglītības aktivitātēm, kuras organizē Spānijas Izglītības un kultūras 
ministrija un Astūrijas Skolotāju un resursu centrs (CPR of Asturias). 

Saite uz kursu: 
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92

https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
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10. Atsauces 

Kā izstrādāt mācīšanās projektu [Cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio]. Authors: Autoría: 
Roser Batlle Suñer (Consultoria social en Inpacte). Editorial: Education, February 5, 2018. License: CC 
Attribution-Non-Commercial-Share Alike License

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 
CPR Oviedo, Asturias, sociolinguisticacproviedo@educastur.org

mailto:sociolinguisticacproviedo@educastur.org
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
 (ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
6/T-K/D-I-K/D/8

1. Aktivitātes nosaukums: 

Filozofiska diskusija par tikumiem un apzinātības (mindfulness) vingrinājumi 

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

X Teorija un pašizpratnes modulis 

X Komunikācijas modulis

 Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

X Priekšmeta zināšanas un prakse

X Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

 Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

 Vērtību praktizēšana

 Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Atpazīt, formulēt un izvērtēt savas attieksmes un tikumus. 

2. Veidot kopīgu izpratni par vērtībām savā klasē un skolā. 

3. Stāstīt par sarežģītām idejām, kas ir saistītas ar vērtību, tikumu un caurviju kompetenču izglītību dažādos veidos, 
ieskaitot jaunās tehnoloģijas, dažādām ar skolu saistītām auditorijām 

4. Demonstrēt izpratni par un prasmi pielietot komandas darba un sadarbības principus projekta īstenošanas laikā

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 8 

Tai skaitā: Kontaktstundas: 8; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 0

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

X domāšanas aktivitāte;  praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts

Filozofiska diskusija par tikumiem un apzinātības (mindfulness) vingrinājumi 

Mērķi: izprast savas vērtības. Formulēt savu vērtību attieksmi. Veidot kopīgu izpratni par galvenajiem jēdzieniem. 
Attīstīt kritisko domāšanu un spriešanas spējas. 

Mācīšanās caur pieredzi: skolotāji katalizatori atkārtoti piedalīsies moderētās filozofiskās grupu diskusijās par 
dažādām tēmām, kas saistītas ar tikumiem, un ikdienas dzīves tēmām. 

Skolotāji pildīs apzinātības vingrinājumus, kurus vadīs moderators (treneris) filozofisko grupu diskusiju laikā, lai 
iegūtu personisko pieredzi. 

Tipiskas filozofiskas grupas diskusijas struktūra ir sekojoša. Filozofiska grupas diskusija sākas: 

• ar muzikālu rituālu, filozofisku dziesmu, apzinātības vai uzmanības koncentrēšanas vingrinājumu (arī ar noteikumu 
pārrunāšanu, relaksācijas vingrinājumu, fantāzijas ceļojumu vai domāšanas spēli), 

• dalīšanās ar stimulu (stāsta izstāstīšana, bilžu grāmatas skatīšanās vai spēles izspēlēšana), 

• domāšanas laiks (bērni/skolēni domā par to, kas ir interesants vai neparasts par stimulu), 

• jautājumu uzdošana un pārrunas (bērniem/skolēniem tiek lūgts atbildēt, kamēr moderators cenšas izzināt iemeslus, 
piemērus un alternatīvus viedokļus),

• tēmas kopsavilkums un procesa izvērtēšana (bērniem/skolēniem tiek lūgts apkopot dzirdēto un reflektēt par 
aktivitāti), kuras laikā bērniem/skolēniem jāatbild uz jautājumiem, piem., (1) Vai tu diskusijā labi juties? (2) Vai tu 
klausījies, ko citi teica ? (3) Vai citi klausījās tevis teiktajā? (4) Vai tev patika diskusija? 

Grupu darbs:

Mērķi: attīstīt skolotāju prasmi vadīt filozofiskas grupu diskusijas; attīstīt izpratni par vērtībām savā klasē un skolā; 
reflektēt par dažādiem tikumiem starp savu organizāciju un sabiedrību; rosināt analīzi un refleksiju par savas skolas 
situāciju; izprast starptautiskās un starpkultūru perspektīvas vērtību izglītībā; atpazīt metodes, kuras skolotājam ir 
ērti lietot, lai izzinātu dažādus veidus, kā dažādot diskusiju. 

• Atvērtu jautājumu sastādīšana (darba lapas individuālam darbam, pāru un grupu darbam) kursa sākumā un kursa 
noslēgumā. 

• Savu tikumu izzināšana: formulēt savas vērtību attieksmes (5-7 kartiņas, uz kurām uzrakstīt vienu svarīgu tikumu, 
pēc kura ir jāvadās, un tad tās sakārtot nozīmīguma secībā). 

• Definēt vērtības grupās, kas piedalās filozofiskās grupu diskusijās un/vai izvēlēties vērtības no iepriekšējās 
aktivitātes (izmantojot domu karti un/vai attēlu kartiņas). 

8. Aktivitātes novērtēšana

1. Pašvērtējums: izvērtēt prasmes, kas nepieciešamas, lai moderētu filozofisku grupas diskusiju. Programmas 
dalībnieki skolotāji izvērtē savas prasmes un zināšanas, kā moderēt grupas diskusiju. (Kas ir manas stiprās 
puses? Kas vēl jāattīsta?) kursa sākumā un kursa noslēgumā (izmantot darba lapu -Walsh and Sattes, 2011; 
novērtējuma lapu pēc kursa). 

2. Pašvērtējums: izvērtēt atvērtu jautājumu kā svarīga filozofiskas grupu diskusijas par tikumiem un ikdienas dzīves 
jautājumiem moderēšanas instrumenta sastādīšanas prasmi, lai spētu attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas 
prasmes. Skolotāji tiek lūgti sastādīt (pirms-pēc-testa) jautājumus, izmantojot doto tekstu, lai attīstītu skolēnu 
spriešanas prasmes plānotās grupu diskusijas laikā. Skolotāji tiek lūgti analizēt sastādītos jautājumus, balstoties 
uz vienkāršotu kategorizēšanas sistēmu ar piemēriem, kas adaptēti, balstoties uz Sāres (Säre et al. (2017)) 
iepriekšējo pētījumu, lai salīdzinātu analizējamo jautājumu funkciju. Pēc pēc-testa skolotāji salīdzina pirms- un 
pēc-testa rezultātus. 

3. Pašvērtējums: izvērtēt tikumu definēšanas prasmi (pirms-pēc-testa). Dalībnieki darba lapā definē dažu tikumu 
nozīmi un apspriež, kāpēc katrs tikums viņiem ir svarīgs un tad sakārto tos pēc svarīguma. Pēc pēc-testa skolotāji 
salīdzina pirms- un pēc-testa rezultātus. 

4. Grupas izvērtējums par kursu pēc filozofiskās diskusijas. Refleksija, pēc katras diskusijas, ļauj analizēt, kuri 
mācību rezultāti ir sasniegti. 
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9. Mācību materiāli
Minutes of Stillness [Klusuma minūtes]: http://vaikuseminutid.ee/

Philosophising with children [ Filozofēšana ar bērniem]: https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-
protsess 

P4C with 15 year olds: [Filozofija bērniem ar 15-gadīgiem skolēniem] http://www.youtube.com/
watch?v=0FGTg8D7LuM 

We think, therefore I am (OV with English Subtitles) [Mēs domājam, tāpēc es esmu- ar angļu subtitriem] :
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s

10. Atsauces 
Peterson, A., & Bentley, B. (2015). Exploring the connections between Philosophy for Children and character 
education: Some implications for moral education? Journal of Philosophy in Schools, 2(2), doi: http://dx.doi.
org/10.21913/JPS.v2i2.1271

Säre, E., & Luik, P. (2011). A case study analysing the appearance of reasoning in primary students’ class 
discussions using the philosophy for children programme. In: Preschool and Primary Education, 121−134. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal 
reasoning skills during philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 
10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. United 
Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 
Tartu Universitāte
egle.sare@ut.ee

http://vaikuseminutid.ee/
https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s
http://dx.doi.org/10.21913/JPS.v2i2.1271
http://dx.doi.org/10.21913/JPS.v2i2.1271
mailto:egle.sare@ut.ee
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Pielikums: Filozofiskās diskusijas piemērs 

Filozofiskā diskusija par tēmu: 

Kāpēc visi cilvēki nav bagāti? 
Lūdzu aplūkojiet fotoattēlus un izsakiet savu viedokli: 

Kas, jūsuprāt, varētu dzīvot šajās mājās? 

Iespējamie jautājumi, lai vadītu diskusiju: 

Kāpēc jūs domājiet, ka .....?

Kāpēc visi cilvēki nav bagāti? Kāpēc jūs domājiet, ka ...?

Kas padara cilvēku bagātu?

Kas ir bagāts cilvēks?

Kuru cilvēku mēs varam nosaukt par bagātu cilvēku? Kādus cilvēkus mēs varam saukt par bagātiem cilvēkiem?

Vai visi bagātie cilvēki ir vienādi bagāti? Kāpēc nē...? Kā viņi atšķiras? Kas viņus padara atšķirīgus? 

Kuri cilvēki ir bagāti? 

Kas tev nepieciešams, lai tu būtu bagāts? 

Kā kļūt bagātam? Kā tu vari iegūt bagātību? 

Kas īstenībā ir bagātība? 

Kas ir nabadzīgs cilvēks? (bez naudas)

Pārticība un bagātība, kāda ir atšķirība? Kā var salīdzināt bagātību un pārpilnību? Kāda ir atšķirība? 

Kas bagātībai un pārpilnībai ir kopīgs?

Domāšanas eksperiments

Kā vadīt domāšanas eksperimentu (DE): 

Domāšanas eksperimenta laikā es lūgšu jums iedomāties, kas notiktu, ja jūs būtu bagāti. Es jums palīdzēšu, uzdodot 
jautājumus vingrinājuma laikā. Jūs (aizvērsiet acis un) ar ciet acīm jūs varētu skatīt attēlus vai filmu vai arī jūs varētu 
dzirdēt kādus vārdus vai jūsu pieredze varētu nākt no izjūtām. Bet pat ja jūs neko neredziet vai nedzirdiet, vai nejūti-
et, neuztraucieties, viss ir labi. Un tagad sāksim mūsu domāšanas eksperimentu. Aizveriet acis, ja tā jums ir ērtāk. Ja 
negribiet aizvērt acis, jūs vienkārši variet skatīties grīdā. 

Teksts, lai vadītu domāšanas eksperimentu (I)

Iedomājies, ka tu esi bagāts. Ko tev nozīmē būt bagātam? Kurš cilvēks tu esi? Kas tevi dara bagātu? Kur tu dzīvo, kāda 
ir tava māja? Kur atrodas tava māja? Ar ko tu kopā dzīvo? Kas ir tavi draugi, paziņas? Ko tu proti darīt? Kādas ir tavas 
prasmes? Ko citi cilvēki domā par tavu bagātību? Kā tu īstenībā kļuvi bagāts? Kādas ir izjūtas, ja tu esi bagāts? 
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Diskusija pēc domāšanas eksperimenta: kādas domas un tēli parādījās?

Teksts, lai vadītu domāšanas eksperimentu (II)

Iedomājies tagad, ka tu esi nabags. Kāpēc tu esi nabags? Kā tu varēji kļūt par nabagu? Kas notika? Kā tu juties, ja tu 
esi nabags? Vai tu gribēji būt nabags? Ko tu proti darīt? Kādas ir tavas prasmes? ...

Filozofiskās diskusijas procesa izvērtēšana 

(1) Vai tu diskusijā labi juties? (2) Vai tu klausījies, ko citi teica ? (3) Vai citi klausījās tevis teiktajā? (4) Vai tev patika 
diskusija?
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
 (ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
7/K-M/M-K-P-T/PR-PL/8

1. Aktivitātes nosaukums: 

Dažādas aktivitātes un paņēmieni tikumiskajā izglītībā (ieskaitot spēli “Tikumu 
lielveikals”)

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

X Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai spēcinātu 
konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 

2. Stāstīt par sarežģītām idejām, kas ir saistītas ar vērtību, tikumu un caurviju kompetenču izglītību dažādos veidos, 
ieskaitot jaunās tehnoloģijas, dažādām ar skolu saistītām auditorijām 

3. Plānot un vadīt ārējo sociālo projektu kā praktisku savu (vai savas kopienas vai klases) vērtību īstenošanu, kas 
veicina dalībnieku vērtību un tikumu attīstību.  

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 8 

Tai skaitā: Kontaktstundas: 8; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 0

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

 domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte; X plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts
Vingrināšanās dažādu aktivitāšu un metožu izmantošanā tikumiskajā izglītībā. 

Mērķi: atpazīt metodes, kuras iekļaut savā plānā; atpazīt metodes, ar kurām skolotājam ir ērti strādāt; adaptēt 
esošās metodes un materiāls; atpazīt metodes, kuras skolotāji varētu iekļaut vai attīstīt savā plānā nākotnē; izteikt 
piemērotus risinājumus un pamatot priekšlikumus saistībā ar vērtību un tikumu izglītības īstenošanu savā skolā. 

• Tikumu definēšana: darbinieki individuāli izvērtē savus tikumus un grupu diskusijā dalās ar tiem ar citiem 
skolotājiem, pārrunā vissvarīgākos tikumus un cenšas saprast dažādus viedokļus. Skolotāji darba lapās definē dažus 
tikumus un izvēlas dažas sev svarīgas vērtības. 

• Grupu darbs vai pāru darbs. Vingrināšanās kvalitatīvu jautājumu sastādīšanā, lai varētu vadīt dažādas aktivitātes 
un atbalstītu skolēnu refleksiju. Analizēt jautājumu funkciju un sastādīt jautājumus dažādos kognitīvos līmeņos un 
domātus dažādām aktivitātēm (izmantojot darba lapas). 

• Grupu darbs, lai izstrādātu idejas jaunai spēlei “Tikumu lielveikals”. Analizēt un izvirzīt dilemmas spēlei, lai šo spēli 
varētu ar dažāda vecuma skolēniem un dažādos līmeņos. Atklāt iespējas, kā izmantot spēles elementus dažādos 
mācību priekšmetos un sasniegt dažādus mācību rezultātus un izstrādāt projektu nedēļu. 

8. Aktivitātes novērtēšana

1. Grupas izvērtējums kā grupas diskusija par kursā izmantotajām metodēm, spēlēm, pārrunām un vingrinājumiem. 
Refleksija pēc katras diskusijas, spēles. Refleksija, pēc katras diskusijas, ļauj analizēt, kurus mācību rezultātus var 
sasniegt ar katru pieeju un kādā veidā katra izmēģinātā pieeja varētu attīstīt dažādus skolēnu vai vecāku, vai 
organizāciju tikumus. 

2. Grupas izvērtējums, lai analizētu jautājumu funkciju un jautājumu sastādīšanu dažāda vecuma skolēniem un 
dažādiem līmeņiem (balstoties uz darba lapā ietvertajiem sistemātiskiem kritērijiem). 

9. Mācību materiāli

Minutes of Stillness [Klusuma minūtes]: http://vaikuseminutid.ee/

Moodle e-mācīšanās vide (ar unikālo universitātes paroli): https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726 

Philosophising with children [Filozofēšana ar bērniem]: https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-
protsess 

P4C with 15 year olds: [Filozofija bērniem ar 15-gadīgiem skolēniem] http://www.youtube.com/
watch?v=0FGTg8D7LuM 

We think, therefore I am (OV with English Subtitles) [Mēs domājam, tāpēc es esmu- ar angļu subtitriem] : https://
www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s

10. Atsauces 

Säre, E., & Luik, P. (2011). A case study analysing the appearance of reasoning in primary students’ class discussions 
using the philosophy for children programme. In: Preschool and Primary Education, 121−134. Frankfurt am Main: 
Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills 
during philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. United 
Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): Tartu Universitāte, egle.sare@ut.ee

http://vaikuseminutid.ee/
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s
mailto:egle.sare@ut.ee
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
8/K-M/M-K-P-T/PR-PL/8

1. Aktivitātes nosaukums: 

Sava plāna dažādu paņēmienu vai spēļu īstenošanai aprobācija 

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

X Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai spēcinātu 
konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 

2. Izmēģināt dažus no izvēlētajiem/izstrādātajiem materiāliem nodarbībā un izvērtēt gūto pieredzi 

3. Plānot un vadīt ārējo sociālo projektu kā praktisku savu (vai savas kopienas vai klases) vērtību īstenošanu, kas 
veicina dalībnieku vērtību un tikumu attīstību.  

4. Demonstrēt izpratni par un prasmi pielietot komandas darba un sadarbības principus projekta īstenošanas laikā

5. Izstrādāt konkrētu priekšlikumu savai skolai, lai radītu/attīstītu skolas kultūru, kas atbalsta skolēnu vērtību, tikumu 
un intrapersonālo kompetenču attīstīšanu, balstoties uz programmā apgūtajām prasmēm un zināšanām. 

6. Iesaistīt savā priekšlikumā visus pedagoģiskos aktorus (skolas administrāciju, citus skolotājus, vecākus, skolēnus) 
šādas skolas kultūras izveidei.

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 8 

Tai skaitā: Kontaktstundas: 0; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 8

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

 domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte; X plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts

Šajā aktivitātē dalībnieki aprobēs filozofisku grupas diskusiju, apzinātības (mindfulness) vingrinājumu un citas 
metodes pēc savas izvēles. Skolotājiem tiks piedāvāta iespēja radīt pašiem savas jaunas pieejas un īstenot tās ar 
skolēniem un vecākiem. 

Mērķi: īstenot dzīvē praktisku aktivitāti, pārbaudot tās pamatojumu un ilgtspēju. 
Kursa dalībnieki izstrādās savu konkrēto aktivitāti, vienojoties ar kursa vadītāju. 

Aktivitātes īstenošanai dalībnieki var izmantot piemērus no programmas e-mācīšanās vides (Moodle platforma; 
skat. 9. sadaļu “Mācību materiāli” zemāk). Šajā e-mācīšanās vidē dalībnieki var atrast konkrētus norādījumus, kā arī 
praktiskus materiālus un dažādu aktivitāšu, vingrinājumu spēļu un diskusiju īstenošanas aprakstus. 
Pēc tam kad dalībnieki ir izvēlējušies un īstenojuši savas aktivitātes ar skolēniem un vecākiem, viņi tās ievieto 
e-mācīšanās vidē, lai pārējie kursa dalībnieki varētu ar tām iepazīties un novērtēt. 

Konkrēts apzinātības (mindfulness) aktivitātes piemērs (vingrinājums no Vaikuseminutid)

Elpošanas pauze 
Apsēdieties uz krēsla, uz dīvāna vai uz grīdas – kur vien jums ir ērti. Novietojiet abas kājas uz grīdas, iztaisnojiet 
muguru, bet centieties būt atbrivots, nolieciet rokas uz ceļiem vai klēpī. Ja vēlaties, aizveriet acis. 

Vērojiet, kā jūsu ķermenis elpo. Izjūtiet savu elpošanu, gan ieelpu, gan izelpu. Novērojiet, katru elpu no sākuma 
līdz beigām. Centieties novērot savu elpošanu bez iejaukšanās – vienkārši novērojiet, kā tas dabīgi notiek. Pēc tam 
centieties pamanīt, vai jūs izjūtat elpošanu caur degunu. Varbūt elpa kutina nāsis? Kā izmainās elpošanas temperatūra 
ieelpojot un izelpojot? Pievērsiet uzmanību krūtīm. Arī šeit atrodiet savu dabīgo elpošanas ritmu. Pavērojiet, kā krūtis 
paceļas ieelpojot un nolaižas izelpojot. Tad, vai variet sajust elpošanu vēderā? Pavērojiet vēdera kustības, kā tās 
mainās ieelpojot un izelpojot. Kā kustās mugura? 

Paplašiniet savu uzmanību uz visu ķermeni, no galvas līdz kāju pirkstiem. Kā jūs jūtieties, sēžot šeit un elpojot? Ļaujiet 
ieelpai dot jums spēku un atbrīvojieties no visa izelpojot. 

Kad esiet beiguši, atveriet acis. 

Uzdevums ņemts no - http://vaikuseminutid.ee/pere-kodu-harjutused/

8. Aktivitātes novērtēšana

Vienaudžu vērtēšana (savstarpējā vērtēšana) e-mācīšanās vidē pirms pēdējā moduļa par īstenotajām metodēm, 
spēlēm, diskusijām vai vingrinājumiem. Katrs dalībnieks individuāli izvērtē vismaz divas pievienotās un skolēniem 
un /vai vecākiem īstenotās metodes, spēles, diskusijas vai vingrinājumus. Refleksija ļauj analizēt, kurus mācību 
rezultātus ir sasniegt ar katru aprobēto pieeju un kādā veidā katra izmēģinātā pieeja varētu attīstīt dažādus tikumus. 

9. Mācību materiāli

Moodle e-mācīšanās vide (ar unikālo universitātes parole): https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726 

10. Atsauces 

Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills 
during philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 
Tartu Universitāte
egle.sare@ut.ee 

http://vaikuseminutid.ee/pere-kodu-harjutused/
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
mailto:egle.sare@ut.ee


39

Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
9/K-V/K-T/D-PR/8

1. Aktivitātes nosaukums: 

Kolēģu iepazīstināšana ar aprobētajām metodēm 

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

 Komunikācijas modulis

 Metodiskais modulis

X Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

X Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes 

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

 Vērtību praktizēšana

 Transformatīvās prasmes

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

1. Stāstīt par sarežģītām idejām, kas ir saistītas ar vērtību, tikumu un caurviju kompetenču izglītību dažādos veidos, 
ieskaitot jaunās tehnoloģijas, dažādām ar skolu saistītām auditorijām 

2. Demonstrēt izpratni par un prasmi pielietot komandas darba un sadarbības principus projekta īstenošanas laikā

3. Izstrādāt konkrētu priekšlikumu savai skolai, lai radītu/attīstītu skolas kultūru, kas atbalsta skolēnu vērtību, tikumu 
un intrapersonālo kompetenču attīstīšanu, balstoties uz programmā apgūtajām prasmēm un zināšanām.

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: 8

Tai skaitā: Kontaktstundas: 8; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 0

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas): 

X domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts (apm. 600-800 vārdi)

Kolēģu iepazīstināšana ar kursā īstenotajām metodēm. 

Mērķi: demonstrēt augstu izpratni par īstenotajām metodēm darbā ar skolēniem un praktiskajā seminārā ar 
vecākiem; demonstrēt izpratni par komandas darba un sadarbības principiem; reflektēt par grupas izpratni un 
nākotnes idejām un mērķiem. 

• Vienaudžu vērtēšana (savstarpējā vērtēšana) e-mācīšanās vidē pirms pēdējā moduļa. Grupas izvērtējums par 
kursu. 

• Mini-diskusija par īstenoto metožu efektivitāti, lai sasniegtu mācību rezultātus. 

• Grupas izpratne: kuru no mācību rezultātiem un tikumiem katra no metodēm vai spēlēm var atbalstīt, atbilstoši 
mācību programmai un skolas mērķim/vīzijai.

• Atvērto jautājumu sastādīšana (individuāli, izmantojot darba lapas) kursa sākumā un kursa noslēgumā. 

• Savu tikumu izzināšana: formulēt savas vērtību attieksmes (5-7 kartiņas, uz kurām uzrakstīt vienu svarīgu tikumu, 
pēc kura ir jāvadās, un tad tās sakārtot nozīmīguma secībā) kursa sākumā un kursa noslēgumā.

• Dalībnieki analizē savas prasmes un zināšanas, kā moderēt grupas diskusiju. (Kas ir manas stiprās puses? Kas vēl 
jāattīsta?) kursa sākumā un kursa noslēgumā (izmantot darba lapu -Walsh and Sattes, 2011). 

8. Aktivitātes novērtēšana (apm. 300-400 vārdi)

1. Pašvērtējums: izvērtēt prasmes, kas nepieciešamas, lai moderētu filozofisku grupas diskusiju. Programmas 
dalībnieki skolotāji izvērtē savas prasmes un zināšanas, kā moderēt grupas diskusiju. (Kas ir manas stiprās 
puses? Kas vēl jāattīsta?) kursa sākumā un kursa noslēgumā (izmantot darba lapu -Walsh and Sattes, 2011; 
novērtējuma lapu pēc kursa). 

2. Pašvērtējums: izvērtēt atvērtu jautājumu kā svarīga filozofiskas grupu diskusijas par tikumiem un ikdienas dzīves 
jautājumiem moderēšanas instrumenta sastādīšanas prasmi, lai spētu attīstīt skolēnu kritiskās domāšanas 
prasmes. Skolotāji tiek lūgti sastādīt (pirms-pēc-testa) jautājumus, izmantojot doto tekstu, lai attīstītu skolēnu 
spriešanas prasmes plānotās grupu diskusijas laikā. Skolotāji tiek lūgti analizēt sastādītos jautājumus, balstoties 
uz vienkāršotu kategorizēšanas sistēmu ar piemēriem, kas adaptēti, balstoties uz Sāres (Säre et al. (2017)) 
iepriekšējo pētījumu, lai salīdzinātu analizējamo jautājumu funkciju. Pēc pēc-testa skolotāji salīdzina pirms- un 
pēc-testa rezultātus. 

3. Pašvērtējums: izvērtēt tikumu definēšanas prasmi (pirms-pēc-testa). Dalībnieki darba lapā definē dažu tikumu 
nozīmi un apspriež, kāpēc katrs tikums viņiem ir svarīgs un tad sakārto tos pēc svarīguma. Pēc pēc-testa skolotāji 
salīdzina pirms- un pēc-testa rezultātus. 

4. Grupas izvērtējums kā grupas diskusija par darbā ar skolēniem un vecākiem izmēģinātajām metodēm, spēlēm, 
pārrunām un vingrinājumiem. Refleksija ļauj analizēt, kurus mācību rezultātus var sasniegt ar katru aprobēto 
pieeju un kādā veidā katra izmēģinātā pieeja varētu attīstīt dažādus skolēnu vai vecāku, vai organizāciju tikumus.

9. Mācību materiāli

Moodle e-mācīšanās vide (ar unikālo universitātes parole): https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
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10. Atsauces 

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills 
during philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. United 
Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 
Tartu Universitāte 
egle.sare@ut.ee 

mailto:egle.sare@ut.ee
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Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
10/T-C/S-C/R-PR/6

1. Aktivitātes nosaukums:

Aktivitāte „Radošuma stafete”

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

X Komunikācijas modulis

X Metodiskais modulis

X Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

X Priekšmeta zināšanas un prakse

X Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

X Metodiskās un didaktiskās prasmes 

X Komunikācija un mijiedarbības prasmes

X Vērtību praktizēšana

X Transformatīvās prasmes

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti: 

- identificē un analizē labo praksi rakstura audzināšanā personības, klases/grupas, skolas, pašvaldības un valsts 
kontekstā;

- veido datu bāzi - teksta, video vai foto kartotēku (fakti, argumenti) savu projektu idejām rakstura audzināšanā;

- modelē, izstrādā, realizē, prezentē un reklamē projektu rakstura izglītībā;

- analizē sava projekta ietekmi rakstura audzināšanā personības, klases/grupas, skolas, pašvaldības un valsts 
kontekstā;

- veido / papildina / pilnveido savu Portfolio. 

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits:: 4

Tai skaitā: Kontaktstundas: 4; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: 8

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas): 

X domāšanas aktivitāte; X praktiska aktivitāte; X plānošanas aktivitāte;  cits:
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7. Aktivitātes apraksts

I. DAĻA: Iepazīšanās – savu tikumu vizītkarte
1.1.  Aktivitātes dalībnieki tiek iepazīstināti ar kādu iedvesmojošu stāstu par kāda/-u cilvēka/-u cildenu rīcību, kur 

atklājas vērtības vai tikumi, piem., piedāvājot noskatīties videosižetu par skriešanas sacensībām Nigērijā, kur 
10 km distancē Kenijas skrējējs Saimons Čeprots neizcīnīja zelta medaļu, jo zaudēja laiku, palīdzot piecelties 
savam konkurentam, kurš paklupa dažus metrus līdz finišam, pabeidza distanci ar saļimušo sportistu uz rokām un 
izsauca palīdzību. Savu rīcību sportists pamatoja šādi: Mans tēvs reiz teica – ja redzēsi, ka kādam tavā ceļā kļuvis 
slikti, nepaej garām! (Pieejams: https://www.facebook.com/budsvetom/videos/331678224428620/). 

1.2.  Dalībniekiem tiek lūgts reflektēt, ko zaudēja (zelta medaļu,...) un ko ieguva (15 000 $,...) sportists!
1.3.  Katram dalībniekam tiek lūgts uzrakstīt, piespraust un nosaukt savu vārdu; izvēlēties 1 tikumu vai pozitīvu 

rakstura īpašību, kas viņam piemīt vai viņu raksturo, argumentēt, ka tas/tās viņam piemīt, pastāstīt grupā par 
savu pieredzi, kurš (cilvēki) un/vai kas (situācijas, metaforas) sekmējušas to/tās veidošanos! 

1.4.  Dalībniekiem tiek lūgts reflektēt par kolēģu tikumiem, rakstura īpašībām un pieredzi, kā tie veidojušies!

II DAĻA: Ideju ģenerēšana

2.1. Iedvesmojies! 

1.1.1. Izmantojot medijus, individuāli un/vai grupās tiek lūgts identificēt, apkopot un prezentēt labo praksi rakstura 
audzināšanā 

• Savā skolā;
• Savā pilsētā/novadā;
• Valstī;
• Eiropā (Pieejams: https://www.jubileecentre.ac.uk/1604/projects/current-projects/teaching-character-

through-subjects);
• Pasaulē (Pieejams: https://www.character.org/).

2.1.2. Labās prakses piemēru analīze – stiprās puses, vājās puses, iespējas, riski.

2.2. Uzdrīksties un Radi!
1.1.1. Aktivitātes dalībniekiem tiek lūgts izlasīt Тheory of Evolution of Matter and Models (TEMM) pārstāvja 

M. Rubina rakstu „Personiskās kartotēkas – radošuma pamats” (Pieejams: http://www.temm.ru/ru/section.
php?docid=3401).

1.1.2. Katram tiek lūgts veidot datu bāzi - teksta, video vai foto kartotēku (fakti, argumenti), kurā cilvēkā/-os atklājas 
kāds tikums/-i vai rakstura īpašība.

1.1.3. Katram aktivitātes dalībniekam tiek lūgts prezentēt savu kartotēku plakātā, iepazīstinot ar savu redzējumu 
(projekta ideju), kā atbilstoši savai specialitātei (konkrēta mācību priekšmeta skolotājs) un/vai pienākumiem 
(piem., klases audzinātājs, karjeras konsultants) kartotēkas informāciju varētu izmantot savā profesionālajā 
darbā.

1.1.4. Tīklošanās: aktivitātes dalībniekiem tiek lūgts 3-5 uzlīmes pielīmēt uz plakātiem pie tām kartītēm, kurām 
saskata izmantošanas iespējas atbilstoši savam mācību priekšmetam un/vai pienākumiem.

1.1.5. Refleksija par kartīšu izmantošanas iespējām - Ar kuru/-iem kolēģi/iem tiek saskatītas iespējas sadarboties? 
Kā? Kāds varētu būt galaprodukts?

Atbalsts kartotēkas veidošanai (Muraškovskis, 2015, 358-359):
Personiskās kartotēkas veidošana ir veids, kā attīstīt radošumu sevī un palīdzēt bērnam kļūt radošam.
Pedagogam/vecākam PAŠAM jāveido radoša personiskā kartotēka, turklāt bērnam tas jāredz.
Kartotēkas tēmai jābūt tādai, kas atbilst dziļai bērna iekšējai motivācijai.
Pirmajā posmā galvenais, lai bērns apgūtu tehniskos kartotēkas veidošanas paņēmienus: izgriezt, uzlīmēt, uzrakstīt 
kartītes, noformēšanai izmantojot IT, vēlāk klasificēt, analizēt...
Faktori, kas mudina bērnu veidot kartotēku: pieaugušo darbību atkārtošana; izrādītā interese un atzinība; vēlēšanās 
nodarboties ar ko jaunu; tas, ka kartotēku izmanto pieaugušie; sacensība; kartotēkas izmantošana darbībā; kartotēkas 
izmantošana, lai spēlētos, izveidotu rotaļlietas, modeļus, paveiktu kaut ko derīgu un nepieciešamu. Bērns vienmēr 
gribēs, lai no kartotēkas būtu skaidrs un jūtams labums nevis kaut kad nākotnē, bet tūlīt, sliktākajā gadījumā – rīt.

https://www.facebook.com/budsvetom/videos/331678224428620/
https://www.jubileecentre.ac.uk/1604/projects/current-projects/teaching-character-through-subjects
https://www.jubileecentre.ac.uk/1604/projects/current-projects/teaching-character-through-subjects
https://www.character.org/
http://www.temm.ru/ru/section.php?docid=3401
http://www.temm.ru/ru/section.php?docid=3401
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2.3. Piedalies!
2.3.1. Grupas dalībniekiem tiek lūgts iztēloties personības mēroga shēmu kā koncentrisku apļu sistēmu (Muraškovskis, 
2015, 411), kur katrs cilvēks var dzīvot dažādos apļos, minot konkrētus piemērus: 
• sevī un sev;
• ģimenē un ģimenei; 
• tiešās mijiedarbības grupās – draugiem, kolēģiem regulārās saziņas aplī,
• profesionālajā grupā ar cilvēkiem, kuriem ir saistība ar pedagoga profesiju visā pasaulē, esot grupas uzkrātās 

profesionālās informācijas patērētājs vai šīs informācijas piegādātājs;
• lielās sociālās grupās, ko apvieno kopīga grupas kultūra (reliģiskās, subkultūras, nacionālās grupas) (piem., 

pamatojoties uz faktu, ka viens cilvēks, kuram pierādīta smadzeņu nāve, var palīdzēt dzīvot astoņiem citiem, 
aizdomāties un pieņemt lēmumu piekrišanai kļūt par orgānu donoru pēc nāves. “Pāvests Benedikts XVI nēsāja 
kabatā apliecību, ka ļauj savus orgānus ziedot. Baznīca atgādina, ka svētīgāk ir dot, nevis ņemt, tāpēc šī attieksme 
ir ļoti kristīga, tas nav pretrunā ar ticību.” Pieejams: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-
iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-organu-donoriem.a269612/)

• cilvēcē un cilvēcei (piem., sociālais projekts „Simulācijas spēle kā narkomānijas profilakses metode”, kas notika 
Rīgā un visos Latvijas novados – 5 apakšprojekti. Projekta ietvaros dalībnieki (jaunieši) tika sadalīti komandās, katra 
komanda strādāja kāda eksperta vadībā pie konkrētas apakštēmas, piem., viena pētīja narkomānijas poblēmu 
no juridiskās perspektīvas jurista vadībā, citi – no medicīnas viedokļa narkologa vadībā, citi – no psiholoģiskā 
viedokļa – psihologa vadībā, citi – no drošības viedokļa policista vai robežsarga vadībā, vēl citi no sabiedrības 
viedokļa – sociālā darbinieka vadībā utt. Iespēju robežās var piesaistīt vecākus ekspertu statusā vai kā brīvprātīgos, 
sponsorus un/vai organizatorus. Tā nebija sacensība starp grupām, bet tās viena otru papildināja, akcentējot 
katra savu aspektu. Noslēgumā katra grupa prezentēja savu darbu, veidojot radioraidījumus par narkomāniju, 
tās profilaksi, cēloņiem un sekām.)

• cilvēces nākotnei (piem., 16 gadus vecās Grētas Tūnbergas iedvesmojošā runa ANO augstākā līmeņa sanāksmē 
par klimata pārmaiņām Ņujorkā un iniciatīvas vides aizsardzībai. Pieejams: https://www.facebook.com/
gretathunbergsweden/) (1. attēls).

 

1. attēls. Skolēnu iniciatīvas pret klimata pārmaiņām un to rezonanse sabiedrībā

2.3.2. . Grupas dalībniekiem tiek lūgts modelēt un realizē savu iniciatīvu (uzstāšanās runu, akciju, projektu...) rakstura 
audzināšanā kādā no apļiem pēc izvēles, iepriekš grupā vienojoties par kopējiem kritērijiem!

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-organu-donoriem.a269612/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-organu-donoriem.a269612/
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/
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Atbalsts: Dzīve aplī sākas ar mērķu izvirzīšanu, kam jāpārvēršas rezultātos (skat. 2. attēlu). 

2. attēls. Personības mērogs (pēc Muraškovskis, 2015, 411)

2.4. Dalies! 

Aktivitātes dalībniekiem tiek lūgts prezentēt un dalīties ar savām idejām un projektiem rakstura audzināšanā savā 
profilā sociālajos tīklos, skolas mājaslapā, pilsētas/novada mājaslapā, valsts mēroga medijos, publicēt...

8. Aktivitātes novērtēšana

Pieredzes apkopošana un prezentācija
Aktivitātes dalībniekiem tiek lūgts izveidot vai papildināt ar jauniem aktivitātes ietvaros izstrādātajiem metodiskajiem 
materiāliem (video, posters u.c.) savu
• Digitālo Portfolio (Sava et al., 2012);
• Profilu, Blogu sociālajos tīklos.

Pašnovērtējums + 3600novērtēšanas modelis (360-degree feedback) (skat. 3. attēlu)
Aktivitātes dalībniekiem tiek lūgts veikt pašnovērtējumu par realizēto projektu esejas veidā (stiprās puses, vājās 
puses, ko darītu citādi, kāpēc, tā ietekme uz autoru un sabiedrību dažādos kontekstos – personības, mikro (klase) 
, mezo (skola), makro(pašvaldība, valsts) ) un saskaņā ar 3600novērtēšanas modeli iegūt max daudz atsauksmju 
no skolēniem, kolēģiem, sadarbības partneriem, ārējiem ekspertiem, nevalstisko organizāciju un sabiedrības 
pārstāvjiem.

3. attēls. 3600novērtēšanas modelis (Johnson, 2004)
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2. attēls. Personības mērogs (pēc Muraškovskis, 2015, 411) 

 

 

3. attēls. 3600novērtēšanas modelis (Johnson, 2004) 
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2. attēls. Personības mērogs (pēc Muraškovskis, 2015, 411) 

 

 

3. attēls. 3600novērtēšanas modelis (Johnson, 2004) 
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9. Mācību materiāli

https://www.facebook.com/budsvetom/videos/331678224428620/
https://www.jubileecentre.ac.uk/1604/projects/current-projects/teaching-character-through-subjects
https://www.character.org/
http://www.temm.ru/ru/section.php?docid=3401
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-
organu-donoriem.a269612/
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/

10. Atsauces 

Johnson, L. K. (2004). The Ratings Game: Retooling 360s for Better Performance. Harvard Management Update.
Muraškovskis, J. (2015). Talantīgās domāšanas noslēpumi. Talsi: Asni.
Sava, S., Siliman, A., Duvekot, R., Geerts, J., Stefanie Jütten, S., Strauch, A., Maslo, I., Pīgozne, T. Uebersfeld, 
F., Claquin, C., Pardal, I., Rosa, C., & et al. (2012). Handbook for the Assessment and Validation of Pedagogical 
Competences of Adult Educators. TIMISOARA. 
Simulācijas spēle kā narkomānijas profilakses metode. (2011). Rīga: Dardedze.
Aktivitātes izstrādātājs: 
University of Latvia, Dr.paed. Tamara Pigozne; tamara.pigozne@lu.lv 

https://www.facebook.com/budsvetom/videos/331678224428620/
https://www.jubileecentre.ac.uk/1604/projects/current-projects/teaching-character-through-subjects
https://www.character.org/
http://www.temm.ru/ru/section.php?docid=3401
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-organu-donoriem.a269612/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ari-latvija-paplasinas-iespejas-iedzivotajus-padarit-par-potencialajiem-organu-donoriem.a269612/
https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/
mailto:tamara.pigozne@lu.lv
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3. nodaļa: “Arete Catalyst” izveide: praktiskie piemēri 

Šī nodaļa piedāvā piemēru, kā izveidot “Arete Catalyst” programmu, kā arī iespējamo aktivitāšu piemēru. Pirmkārt, 
(A) katrā jomā tiek formulēti konkrēti mācīšanās rezultāti (skat. Informatīvo logu 2). Tad (B) ar šiem rezultātiem 
saskaņotās aktivitātes tiek izvēlētas no aktivitāšu bankas. Visbeidzot (C) tiek izmantots kontrolsaraksts, lai tās atbilstu 
programmas akadēmiskajiem standartiem (četri nosacījumi, kas izskaidroti 2. nodaļas ievadā, 8.lpp). Šos piemērus 
var izmantot par programmas īstenošanas modeli dažādos kontekstos. 

1.piemērs

A. Mācīšanās rezultātu formulēšana 
Informatīvais logs 2. Mācīšanās rezultātu piemērs 

1. joma Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas: Programmas beidzēji būs ieguvuši 
progresīvas zināšanas vērtību un tikumu izglītības un caurviju kompetenču attīstības jomā, un prasmi tās kritiski 
izvērtēt savas valsts un skolas kontekstā.

Dalībnieki spēs:
1.1. Demonstrēt augstu jomas zināšanu izpratni

2. joma Pašizpratne un kognitīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši un paaugstinājuši izpratni un 
kritisko domāšanu par savām vērtībām un tikumiem un savas izglītības kopienas vērtībām un tikumiem. 

Dalībnieki spēs:
2.1. Atpazīt, formulēt un izvērtēt pašiem savas vērtības un tikumus
2.2. Attīstīt kopīgu izpratni par vērtībām savā klasē un skolā 

3. joma Metodiskās un didaktiskās prasmes: Programmas beidzēji būs apguvuši zināšanas un prasmes, kas ir 
nepieciešamas, lai atlasītu/izstrādātu materiālus stundām vai lai integrētu vērtību/tikumu izglītību transversāli savā 
priekšmetā. Viņi pratīs šos materiālus izmantot savās stundās un spēs to izvērtēt. 

Dalībnieki spēs:
3.1. Izvēlēties, pielāgot vai izstrādāt nodarbības materiālus (mācību priekšmetā vai atsevišķai nodarbībai), lai 
spēcinātu konkrētu skolēna personības aspektu (vērtību, paradumu vai tikumu kopumu, utt.) 
3.2. Izmēģināt dažus no izvēlētajiem/izstrādātajiem materiāliem nodarbībā un izvērtēt gūto pieredzi 

4. joma Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes: Programmas beidzēji spēs efektīvi komunicēt ar 
dažādām auditorijām (skolas administrācija, citi skolotāji, vecāki, skolēni). 

Dalībnieki spēs:
4.1 Stāstīt par sarežģītām idejām, kas ir saistītas ar vērtību, tikumu un caurviju kompetenču izglītību dažādos veidos, 
ieskaitot jaunās tehnoloģijas, dažādām ar skolu saistītām auditorijām 

5. joma Vērtību praktizēšana: Programmas beidzēji būs attīstījuši izpratni par to, cik svarīgi ir praktizēt vērtības 
savā kopienā, lai attīstītu raksturu un pozitīvus ieradumus. Viņi spēs demonstrēt šīs zināšanas kopā ar citiem, 
izstrādājot projektu ar sociālu dimensiju. 

Dalībnieki spēs:
5.1. Plānot un vadīt ārējo sociālo projektu kā praktisku savu (vai savas kopienas vai klases) vērtību īstenošanu, kas 
veicina dalībnieku vērtību un tikumu attīstību.
5.2. Demonstrēt izpratni par un prasmi pielietot komandas darba un sadarbības principus projekta īstenošanas 
laikā

6. joma Transformatīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši prasmi konceptualizēt un formulēt 
priekšlikumu, kas ir pielāgots savas skolas situācijai, lai veidotu skolas kultūru, kas atbalsta vērtību un tikumu 
izglītību, iesaistot visas ieinteresētās izglītības puses. 
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Dalībnieki spēs:
6.1. Izstrādāt konkrētu priekšlikumu savai skolai, lai radītu/attīstītu skolas kultūru, kas atbalsta skolēnu vērtību, 
tikumu un intrapersonālo kompetenču attīstīšanu, balstoties uz programmā apgūtajām prasmēm un zināšanām.
6.2. Iesaistīt savā priekšlikumā visus pedagoģiskos aktorus (skolas administrāciju, citus skolotājus, vecākus, skolēnus) 
šādas skolas kultūras izveidei.

B. Programmas aktivitāšu kopums 

Aktivitātes kods un nosaukums stundas

6/T/K-A/D/8 - Filozofiska diskusija par tikumiem un apzinātības (mindfulness) vingrinājumi 8

7/K-M/M-K-P-T/PR-PL/8 - Dažādas aktivitātes un paņēmieni tikumiskajā izglītībā (ieskaitot 
spēli “Tikumu lielveikals”)

8

8/K-M/M-K-P-R/PR-PL/8 - Sava plāna dažādu paņēmienu vai spēļu īstenošanai aprobācija 8

9/K-V/K-T/D-PR/8 – Kolēģu iepazīstināšana ar aprobētajām metodēm 8

Kopā 32

C. Kontrolsaraksts

Apgūtie moduļi Aktivitātes 

Teorijas un pašizpratnes modulis (T) 6

Komunikācijas modulis (K) 7,8,9

Metodikas modulis (M) 7,8

Vērtēšanas modulis (V) 9

Mācību rezultātu jomas Aktivitātes

1.joma (Z). Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas 6,7

2. joma (I). Pašizpratne un kognitīvās prasmes: 6

3. joma (M). Metodiskās un didaktiskās prasmes 7,8

4. joma (K). Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes 7,8,9

5. joma (P). Vērtību praktizēšana 7,8

6. joma (T). Transformatīvās prasmes 7, 9

Aktivitātes veids Aktivitātes

Domāšanas aktivitāte (D) 6, 9

Praktiska aktivitāte (PR) 7,8,9

Plānošanas aktivitāte (PL) 7,8

Citi aktivitāšu kopuma piemēri 
B. Programmas aktivitāšu kopums 

Aktivitātes kods un nosaukums stundas

6/T/K-V/D/8 - Filozofiska diskusija par tikumiem un apzinātības (mindfulness) vingrinājumi 8

3/T-M/K-M-P-T/PR-PL/6 – Teorija praksē 6

5/M/M-K-P-T/D-PR/10 – Kopienas pakalpojumu projekts (Service-learning project) 10

9/K-V/K-T/D-PR/8 - Sava plāna dažādu paņēmienu vai spēļu īstenošanai aprobācija. 8

Total 32
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C. Kontrolsaraksts

Apgūtie moduļi Aktivitātes 

Teorijas un pašizpratnes modulis (T) 3, 6

Komunikācijas modulis (K) 9

Metodikas modulis (M) 3, 5

Vērtēšanas modulis (V) 9

Mācību rezultātu jomas Aktivitātes

1.joma (Z). Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas 3, 6

2. joma (I). Pašizpratne un kognitīvās prasmes: 6

3. joma (M). Metodiskās un didaktiskās prasmes 3, 5

4. joma (K). Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes 5, 9

5. joma (P). Vērtību praktizēšana 3, 5

6. joma (T). Transformatīvās prasmes 3, 5, 9

Aktivitātes veids Aktivitātes

Domāšanas aktivitāte (D) 5, 6, 9

Praktiska aktivitāte (PR) 3, 5, 9

Plānošanas aktivitāte (PL) 3
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Pielikums 1: Darba lapa programmas apguves mācību rezultātu formulēšanai 

Lūdzu, šajā darba lapā formulējiet konkrētus mācību rezultātus, kas jāsasniedz programmas apguves laikā. Jūs 
variet izvēlēties mācību rezultātu piemērus, kas sniegti šīs programmas apraksta Informatīvajā logā 2. Jūs variet 
formulēt arī alternatīvus mācību rezultātus (vienu vai vairākus katrā jomā). 
1. joma Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas: Programmas beidzēji būs ieguvuši 
progresīvas zināšanas vērtību un tikumu izglītības un caurviju kompetenču attīstības jomā, un prasmi tās kritiski 
izvērtēt savas valsts un skolas kontekstā.
Dalībnieki spēs: 
1.1. 
1.2. 

2. joma Pašizpratne un kognitīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši un paaugstinājuši izpratni un 
kritisko domāšanu par savām vērtībām un tikumiem un savas izglītības kopienas vērtībām un tikumiem. 
Dalībnieki spēs: 
2.1. 
2.2. 

3. joma Metodiskās un didaktiskās prasmes: Programmas beidzēji būs apguvuši zināšanas un prasmes, kas ir 
nepieciešamas, lai atlasītu/izstrādātu materiālus stundām vai lai integrētu vērtību/tikumu izglītību transversāli savā 
priekšmetā. Viņi pratīs šos materiālus izmantot savās stundās un spēs to izvērtēt. 
Dalībnieki spēs: 
3.1. 
3.2. 

4. joma Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes: Programmas beidzēji spēs efektīvi komunicēt ar 
dažādām auditorijām (skolas administrācija, citi skolotāji, vecāki, skolēni). 
Dalībnieki spēs: 
4.1 
4.2.

5. joma Vērtību praktizēšana: Programmas beidzēji būs attīstījuši izpratni par to, cik svarīgi ir praktizēt vērtības 
savā kopienā, lai attīstītu raksturu un pozitīvus ieradumus. Viņi spēs demonstrēt šīs zināšanas kopā ar citiem, 
izstrādājot projektu ar sociālu dimensiju. 
Dalībnieki spēs: 
5.1. 
5.2. 

6. joma Transformatīvās prasmes: Programmas beidzēji būs attīstījuši prasmi konceptualizēt un formulēt 
priekšlikumu, kas ir pielāgots savas skolas situācijai, lai veidotu skolas kultūru, kas atbalsta vērtību un tikumu 
izglītību, iesaistot visas ieinteresētās izglītības puses. 
Dalībnieki spēs: 
6.1. 
6.2.
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Pielikums 2: Aktivitāšu apraksta veidne 

Erasmus+ 2.pamatdarbības “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses 
apmaiņa” 
Stratēģiskās partnerības projekts “Atbalsts pedagogiem personisko kompetenču un 
rakstura izglītības veicināšanai skolās”
 (ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-03543

Aktivitātes apraksts
Aktivitātes kods
X/X/X/X/X

1. Aktivitātes nosaukums: 

2. Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus):

 Teorija un pašizpratnes modulis 

 Komunikācijas modulis

 Metodiskais modulis

 Vērtēšanas modulis

3. Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

 Priekšmeta zināšanas un prakse

 Pašizpratnes un kognitīvās prasmes

 Metodiskās un didaktiskās prasmes

 Komunikācija un mijiedarbības prasmes

 Vērtību praktizēšana

 Transformatīvās prasmes 

4. Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

-

-

5. Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits: ___ 

Tai skaitā: Kontaktstundas _____; Dalībnieku patstāvīgā darba stundas: ____

6. Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas):

 domāšanas aktivitāte;  praktiska aktivitāte;  plānošanas aktivitāte;  cits:

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union
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7. Aktivitātes apraksts (apmēram 600-800 vārdi)

8. Aktivitātes novērtēšana (apmēram 300-400 vārdi)

9. Mācību materiāli

10. Atsauces 

Aktivitātes izstrādātājs (institūcija, e-pasts kontaktiem): 



54

Pielikums 3: Instrukcija aktivitātes apraksta veidlapas aizpildīšanai 

Lūdzu, uzmanīgi sekojiet šīm norādēm, aizpildot aktivitātes apraksta veidlapu. Paldies!

Aktivitātes kods: Tas piecus laukus, kurus atdala šķērssvītra (/):
• 1.lauks: Aktivitātes numurs
• 2. lauks: Burts, kas apzīmē aktivitātē īstenojamo moduli (moduļus) (T= teorija un pašizpratne;  

K = komunikācija; M= metodika; V= vērtēšanas modulis), 
• 3. lauks: Mācību rezultātu joma(s) (Z= zināšanas un pieredze izglītības jomā; I = pašizpratne un kognitīvās 

prasmes; M= metodiskās un didaktiskās prasmes; K= komunikācija un mijiedarbības prasmes; P= vērtību 
praktizēšana; T= tranformatīvās prasmes). 

• 4. lauks: Aktivitātes veids (D= domāšanas aktivitāte; PR= praktiska aktivitāte, PL= plānošanas aktivitāte).
• 5. lauks: Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits.

2.sadaļa Aktivitātē ietvertais modulis (Atzīmējiet vienu vai vairākus moduļus): 

Attiecas uz sadaļu “Programmas struktūra” (skat. 5.lpp.) 

3. sadaļa Aktivitātē ietvertās mācību rezultātu jomas (Izvēlieties vienu vai vairākas jomas):

Attiecas uz sadaļu “Sagaidāmie mācību rezultāti” (skat. 6.lpp.)

4. sadaļa Aktivitātes īstenošanā sasniedzamie konkrētie mācību rezultāti:

Katrā no 3.sadaļā izvēlētajām jomām, lūdzu, formulējiet mācību rezultātu, kuru aktivitāte palīdzēs sasniegt. Jūs variet 
izvēlēties no Mācību rezultāti (Informatīvais logs 2, 47.lpp.) piemēriem, vai formulēt alternatīvus mācību rezultātus. 
Lūdzu, norādiet, uz kuru jomu attiecas jūsu formulētie mācību rezultāti.

5.sadaļa Aktivitātes īstenošanai nepieciešamais stundu skaits:

6. sadaļa Aktivitātes veids (norādiet vienu vai vairākas): 

Attiecas uz sadaļu “Mācību aktivitātes” (skat. 6.lpp.) 

7. sadaļa: Aktivitātes apraksts (apmēram 600-800 vārdi)

Lūdzu, detalizēti paskaidrojiet aktivitātes īstenošanas procesu. Jums skaidri jāparāda, kā šī aktivitāte saskan 
ar 4. sadaļā norādītajiem mācību rezultātiem. Izskaidrojiet pasniedzēja lomu/darbību un darbības, kas jāveic 
dalībniekiem, kā arī dažādus soļus/posmus aktivitātes izpildē (ievads, īstenošana, refleksija, utt. Paskaidrojiet arī 
kādi mācību materiāli ir nepieciešami aktivitātes izpildei un kā tie izmantojami. 

8. sadaļa Aktivitātes novērtēšana (apmēram 300-400 vārdi)

Lūdzu, detalizēti paskaidrojiet, kā aktivitāte tiks vērtēta. Vērtēšanai ir jāattiecas uz 4. sadaļā norādītajiem mācību 
rezultātiem. Paskaidrojiet kāds vērtēšanas veids tiks izmantots (vienaudžu vērtēšana, pašvērtējums, formatīvais 
vērtējums, summatīvais vērtējums, utt.), kad vērtēšana tiks veikta (procesā iestrādāta vērtēšana, nodarbības 
noslēgumā, pēc dažām dienām, utt.) un kā par to tiks pastāstīts dalībniekiem tā, lai viņi sasniegtu savus mācību 
rezultātus, balstoties uz saņemto atgriezenisko saiti.

9. sadaļa Mācību materiāli

Lūdzu, uzrakstiet, kādi papildus materiāli ir nepieciešami aktivitātei, norādot saiti uz iespējamajām darba lapām, 
video lekcijām, prezentācijām, utt. 

10. sadaļa Atsauces 

Ja nepieciešams, pievienojiet atsauces uz zinātniskiem darbiem un pētījumiem, lai pamatotu šo aktivitāti.
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Pielikums 4: Kontrolsaraksts pirms programmas īstenošanas

Lai sagatavotos konkrētai programmas īstenošanai, lūdzu, aizpildiet šo kontrolsarakstu. 
Kontrolsaraksts pirms programmas īstenošanas

Izdarīts Uzdevums

Konkrēti mācību rezultāti ir formulēti (Pielikums 1, skat. 51.lpp)

Programmas aktivitātes plānotas uz 32 stundām

Aktivitātes ietver programmas 4 moduļus

Aktivitātes ietver Mācību rezultātu 6 jomas

Aktivitātes ietver 3 veidu aktivitātes 

Programmas aktivitāšu kopums 

Aktivitātes kods un nosaukums Stundas

Kopā

Moduļi

Apgūtie moduļi Aktivitātes Nr.

Teorijas un pašizpratnes modulis (T)

Komunikācijas modulis (K)

Metodikas modulis (M) 

Vērtēšanas modulis (V)

Mācību rezultātu jomas

Mācību rezultātu jomas Aktivitātes Nr.

1.joma (Z). Progresīvas disciplinārās zināšanas un praktiskās iemaņas

2. joma (I). Pašizpratne un kognitīvās prasmes:

3. joma (M). Metodiskās un didaktiskās prasmes

4. joma (K). Komunikācija, adaptīvās un mijiedarbības prasmes

5. joma (P). Vērtību praktizēšana

6. joma (T). Transformatīvās prasmes

Aktivitātes veidi

Aktivitātes veidi Aktivitātes Nr.

Domāšanas aktivitāte (D)

Praktiska aktivitāte (PR)

Plānošanas aktivitāte (PL)
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Pielikums 5: RAKSTURA IZGLĪTĪBAS IETVARS SKOLĀS
(Izstrādātājs - Birmingemas Universitāte, Rakstura un tikumu centrs Jubilee Centre for Character and Virtues)

“Mūsu studiju mērķis nav vienkārši zināt, kas ir 
tikums, bet kļūt labiem.” Aristotelis.

IEVADS
Bērnu raksturu attīstīšana ir pienākums, par kuru mēs visi esam atbildīgi, ne tikai vecāki. Kamēr vecāki ir galvenie 
savu bērnu rakstura audzinātāji, empīriskie pētījumi norāda, ka vecāki vēlas, lai visi pieaugušie, kuri ir saskarē ar 
viņu bērniem, dod savu ieguldījumu šajā izglītībā, it īpaši viņu bērnu skolotāji. Rakstura attīstīšana ir process, kas 
prasa piepūli gan no izglītojamā indivīda, gan sabiedrības un skolas. Sabiedrība, kura ir apņēmusies nodrošināt 
saviem locekļiem labu dzīvi, izturēsies pret rakstura izglītību kā kaut ko tādu, uz kuru katram bērnam ir tiesības. 
Skolām ir jāpievēršas jautājumiem par cilvēkiem par kādiem kļūs to skolēni, ko laba rakstura attīstīšana dod dzīves 
uzplaukumam un kā līdzsvarot dažādus tikumus un vērtības šajā procesā. Šī Ietvara mērķis ir sniegt racionālu 
pamatojumu un praktisku ieskatu par jautājumiem, kas varētu interesēt skolas saistībā ar skolēnu rakstura attīstīšanu. 

Piederība pie un aktīva iesaistīšanās skolas kopienā ir ļoti formatīva pieredze, kas palīdz skolēniem attīstīties, un 
starp citām lietām, arī attīstīt raksturu. Plašākā nozīmē rakstura izglītība vijas cauri visiem mācību priekšmetiem, 
plašākām skolas aktivitātēm un vispārējam skolas etosam. Tā audzina rakstura tikumus, kas asociējas ar kopīgu 
morāli un attīsta skolēnu izpratni par to, kas ir labs cilvēka centienu dažādajās jomās. Skolām vajadzētu un tās 
palīdz skolēniem mācīties izzināt labo, mīlēt labo, un darīt labu. Skolām jāpalīdz skolēniem kļūt par labiem cilvēkiem 
un pilsoņiem, kas spētu dzīvot labu dzīvi, kā arī kļūt par ‘veiksmīgiem’ cilvēkiem. Skološanās pamatu pamatos ir 
ieinteresēta rakstura veidošanā un gūst labumu no apzinātas un plānotas pieejas rakstura attīstībai. 

Cilvēka plauksme ir plaši atzīts dzīves mērķis. Plauksme nozīmē ne tikai būt laimīgam, bet arī piepildīt savu 
potenciālu. Plauksme ir rakstura izglītības virsmērķis. Cilvēka plauksme liek apgūt un attīstīt intelektuālās, morālās 
un pilsoniskās vērtības, izcilību raksturīgu dažādām cilvēku prakses vai centienu jomām, un pašvaldības (zināmu 
kā iespējošanas vai snieguma tikumi) vispārējos tikumus. Rakstura izglītība māca tikumu apguvi un nostiprināšanu: 
rakstura iezīmes, kas uztur dzīves daudzpusību un plaukstošu sabiedrību. Skolu mērķim ir jābūt pārliecinātu un 
līdzjūtīgu skolēnu veidošana, kuri dod vērtīgu ieguldījumu sabiedrībai, veiksmīgi izglītojas un ir atbildīgi pilsoņi. 
Skolēniem jāattīsta arī sava izpratne par to, kas ir labs vai vērtīgs, un sava spēja aizstāvēt un virzīt uz priekšu to, kas 
ir labs. Viņiem jāattīsta apņemšanās kalpot citiem, kas ir būtiska laba rakstura izpausme darbībā. Jautājumi par 
rakstura veidošanos nav atdalāmi no šiem izglītības mērķiem un ir kalpo par pamatu, lai dzīvotu labi un atbildīgi. 
Rakstura izglītība ietver rūpes par citiem un citu cilvēku cienīšanu, kā arī rūpes par sevi un sevis cienīšanu. 

Rakstura izglītība nav nekas jauns. Ja mēs paskatāmies izglītības vēsturē kopš seniem laikiem līdz 20. gadsimtam, 
tad rakstura audzināšanai parasti bija ierādīta goda vieta, izņemot dažas desmitgades tuvāk 20.gadsimta beigām, 
kad daudzu dažādu iemeslu dēļ šīs mērķis pazuda no daudzu Rietumu demokrātisko valstu izglītības programmām. 
Tomēr mūsdienu rakstura izglītība ir labāk akadēmiski pamatota nekā tās priekšgājēji. To stingri atbalsta gan 
mūsdienās populārā morālās filozofijas tikumu ētika, gan sociālo zinātņu, piem., pozitīvās psiholoģijas, tendences, kas 
ir atdzīvinājušas rakstura un tikuma konceptus. Visbeidzot, pieaugošā vispārējā sabiedrības –politikas vienprātība, 
kas vērojama politiskajās partijās un industrijā, rosina domāt, ka morāles un pilsoņu rakstura loma ir pati galvenā 
veselīgas ekonomikas un demokrātijas uzturēšanā. 

RAKSTURA IZGLĪTĪBAS GALVENIE PRINCIPI 
• Raksturu var attīstīt un tā virzību var novērtēt holistiski 
• Raksturs ir svarīgs: tas dod savu ieguldījumu cilvēka un sabiedrības uzplauksmē 
• Laba izglītība ir laba rakstura izglītība 
• Raksturs lielā mērā veidojas caur lomu modelēšanu un emocionālo iesaisti: tāpēc skolas kultūra un etoss ir 

pamatu pamats 
• Skolas kultūra, kas nodrošina skolēnu vajadzību pēc pozitīvām attiecībām apmierināšanu, kompetenci un 

pašnoteikšanos, veicina laba rakstura veidošanos 
• Raksturu var arī iemācīt: tieša rakstura mācīšana nodrošina loģisko pamatu, valodu un līdzekļus, lai attīstītu 

raksturu gan skolā, gan arī ārpus skolas 
• Raksturu jāattīsta partnerībā ar vecākiem, darba devējiem un citām kopienas organizācijām 
• Rakstura izglītība nozīmē godīgumu un to, ka katram bērnam ir tiesības uz rakstura izglītību, attīstību 
• Pozitīva rakstura attīstība iedvesmo skolēnus un atbrīvo 
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• Labs raksturs demonstrē gatavību mācīties no citiem 
• Labs raksturs veicina demokrātisku pilsoniskumu un autonomu lēmumu pieņemšanu 

KAS IR RAKSTURA IZGLĪTĪBA 
Raksturs ir personisko iezīmju kopums, kas veido konkrētas morālās emocijas, dod signālu motivāciijai un vada 
uzvedību. Rakstura izglītība ietver visas skaidri formulētās un netiešās izglītības aktivitātes, kas palīdz jauniešiem 
attīstīt personiskās pozitīvās stiprās puses, ko sauc par tikumiem. Rakstura izglītība ir vairāk nekā tikai priekšmets. 
Tai ir sava vieta ģimenes, klases, skolas un citu institūciju kultūrā un funkcijās. Rakstura izglītība nozīmē palīdzēt 
skolēniem saprast, kas situācijās ir ētiski svarīgs un kā darboties pareizo iemeslu vārdā, tā lai viņi kļūtu autonomāki 
un reflektējošāki, praktizējot tikumu. Skolēniem nepieciešams gudri izlemt, par kādiem cilvēkiem viņi vēlas kļūt 
un iemācīties izvēlēties starp jau esošajām alternatīvām vai atrast jaunas. Šī spēja ietver zināšanas, kā izvēlēties 
pareizo darbības virzienu grūtās situācijās, un tā veidojas pakāpeniski no pieredzes izdarīt izvēli un ētiskās izpratnes 
attīstības. 

KAS NAV RAKSTURA IZGLĪTĪBA 
Īstas rakstura izglītības galīgais mērķis ir nodrošināt skolēnus ar intelektuāliem līdzekļiem, lai viņi paši izdarītu gudru 
izvēli, dzīvojot demokrātiskā sabiedrībā. Tāpēc kritiskā domāšana ir vispusīgi attīstīta rakstura būtiska šķautne. 
Raksturs un tikums nav tikai reliģiski jēdzieni. Raksturs un tikums nav arī paternālistiski jēdzieni. Ja “paternālistisks” 
nozīmē ka rakstura izglītība iet pret skolēnu un vecāku vēlmēm, empīriskie pētījumi rāda pretējo. Vispārīgi runājot, 
skolēnu raksturu skolā nevar vienkārši apturēt līdz brīdim, kamēr viņi sasniedz vecumu, kad viņi būs kļuvuši gudrāki, 
lai paši pieņemtu lēmumus. Skolā vienmēr būs kaut kāda rakstura izglītība. Tāpēc saprātīgs jautājums, kuru uzdot 
par skolas rakstura izglītības stratēģiju, nav vai šāda izglītība patiešām notiek, bet vai tā ir apzināta, tieša, plānota, 
organizēta un reflektīva, vai pieņemta, neapzināta, reaktīva un gadījuma rakstura. Uzsvars uz raksturu un tikumu nav 
konservatīvs vai individuālistisks – viss par ‘bērnu labošanu’. 
Rakstura izglītības galīgais mērķis ir ne tikai veidot indivīdus par labākiem cilvēkiem, bet radīt sociālos un 
institucionālos nosacījumus, kuros cilvēks var attīstīties un plaukt. Šāda veida sociālie un institucionālie nosacījumi 
prasa, lai sabiedrības locekļi dotu savu ieguldījumu tādos veidos, kas kolektīvi ikvienam nodrošina iespējas labi 
dzīvot. Pretstatā, individuālā rakstura audzināšana visticamāk nozīmē gūt panākumus tieši šādos savstarpējības 
un vienādu iespēju apstākļos. Šiem apstākļiem būtiski ir sadarbības un savstarpējās labās gribas etoss. Citas 
nepieciešamības, piem., nodrošinātība ar adekvātu barību un laba veselība, ir pamatu pamats, lai apgūtu tikumus, 
spējas un izpratni, kas ir būtiska individuālai plauksmei un konstruktīvai piederībai sabiedrībai.

 “... skolām ir pienākums attīstīt tikumus, definēt un uzskaitīt tos, kurus vēlas prioritizēt un integrēt visā 
mācību procesā ...”

MORĀLĀS ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA 
Rakstura attīstība – un kā to attīstīt caur izglītību – ir jāsaprot uz morālās attīstības teorijas fona. Atbilstoši morālās 
attīstības psiholoģijas neo-Aristoteļa uzskatiem, uz kuriem pamatojas šis rakstura izglītības ietvars, pastāv virkne 
ceļu, kā kļūt tikumiskam. Šie ceļi ir aprakstīti pēc iespējas vienkāršākos jēdzienos, un redzami diagrammā ‘Morālās 
attīstības neo-Aristoteļa modelis’. Modelis izvirza priekšplānā agrīnās audzināšanas ģimenē svarīgumu, lai gan 
neizslēdz arī negatīvo rakstura īpašību, kas izveidojušās agrā bērnībā, korekciju. Atkarībā no morāles izglītības, kādu 
skolēni saņem, viņi var virzīties uz priekšu bez aizķeršanās pa tikuma kā pieraduma veidošanās trajektoriju, attīstot 
autonomi atrastu un reflektīvi izvēlētu tikumu, kurš, savukārt, sniedz viņiem iekšējo motivāciju tikumiskai darbībai. 
Vai arī viņiem nepieciešams apkārtceļš pa labo nodomu ceļu, ko izraisījis gribas vājums, caur praktisku pieradumu 
veidošanu, kas viņiem sniedz nepieciešamo pašregulāciju, lai vismaz būtu ārēji motivēti darboties tikumiski. 
Vissvarīgākā mācība, ko var gūt no šī modeļa, ir tā, ka rakstura izglītotāji nekad neatmet cerību, ka atsevišķam 
indivīdam var palīdzēt ceļā uz pilnīgu autonomu tikumu. Nekad diviem cilvēkiem nebūs vienāda virzība uz tikumu, 
nedz arī šai virzībai būs tāds pats ātrums. Tāpēc visiem noteikumiem rakstura izglītības jomā nepieciešams ņemt 
vērā kontekstuālās un individuālās atšķirības un meklēt praktiskus risinājumus, kas darbojas katrai atsevišķai skolai, 
klasei vai skolēnam. 
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KURI TIKUMI VEIDO LABU RAKSTURU?
Indivīdi var labi vai ne tik labi reaģēt uz izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras ikdienas dzīvē, un tikumi ir tās 
rakstura iezīmes, kas ļauj cilvēkiem reaģēt atbilstoši situācijām jebkurā no pieredzes jomām. Šīs rakstura iezīmes 
ļauj cilvēkiem dzīvot, sadarboties un mācīties no citiem mierīgā, draudzīgā un morāli attaisnojamā veidā. Morālo un 
citu tikumu parādīšana apbrīnas vērtā darbībā dzīves laikā un apmierinātības, ko tā izraisa, izbaudīšana tad ir arī tas, 
ko nozīmē dzīvot plaukstošu dzīvi. 
Nevar iedot galīgu cilvēka pieredzes attiecīgo jomu sarakstu un tam atbilstošos tikumus, jo tikumi, zināmā mērā, būs 
relatīvi indivīdam, attīstības pakāpei un sociālajiem apstākļiem. Piemēram, mērenība ēšanā atšķirsies sportistam, 
kurš startē Olimpiskajās spēlēs, un iestādes darbiniekam; tas, ko pusaudzī uzskata par tikumisku uzvedību varētu 
neatbilst tam, ko sagaida no nobrieduša pieaugušā; un tikumi, kas nepieciešami, lai izdzīvotu kara zonā, var nebūt 
tie paši, lai dzīvotu mierīgā lauku kopienā. Ir ļoti daudz lielisku tikumu, katrs saistīts ar cilvēku pieredzes noteiktu 
aktivitāti vai potenciālo jomu. Tāpēc nav ne iespējams, ne vēlams sniegt izsmeļošu morālo tikumu uzskaitījumu, 
kurus skolā vajadzētu veicināt. Turklāt konkrētas skolas varētu nolemt prioritizēt noteiktus tikumus, ņemot vērā 
skolas vēsturi, etosu, atrašanās vietu un konkrēto skolēnu populāciju. Tomēr var ieteikt prototipisko tikumu sarakstu, 
kuru atzītu visu kultūru un reliģiju pārstāvji, un kuru izmantotu rakstura izglītībā. Zemāk dotais uzskaitījums ietver 
tādu tikumu piemērus, kas ir akcentēti lielākajā daļā visietekmīgāko morāles filozofisko un reliģisko sistēmu un kas 
labi rezonē ar mūsdienu centieniem īstenot rakstura izglītību skolās: 

TIKUMA DEFINĪCIJAS 
Drosme: Rīkoties drosmīgi baiļpilnās situācijās 
Taisnīgums: Rīkoties taisnīgi pret citiem, izrādot cieņu tiesībām un pienākumiem 
Godīgums: Būt patiesam un sirsnīgam 
Līdzjūtība: Izrādīt rūpes un interesi par citiem 
Pateicība: Izjust un paust pateicību 
Pazemība: Sevis novērtēšana sapratīgās robežās 
Integritāte: Stingri morālie principi 

Cieņa: Patiesas rūpes par citu jūtām un tiesībām 

Papildus šiem prototipiskajiem morāles tikumiem skolām nepieciešams veicināt konkrētus pilsoniskos tikumus, 
piem., pieklājību, kalpošana, pilsonība un brīvprātība, kas palīdz skolēniem saprast savas saites ar sabiedrību un 
savus pienākumus tajā. Turklāt visiem cilvēkiem, kas aug un attīstās, ir jāpiemīt intelektuālajiem tikumiem, piem., 
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zinātkāre un kritiskā domāšana, kas virza viņus zināšanu un informācijas meklējumos. Starp intelektuālajiem 
tikumiem īpaši izceļams viens. Tas ir tikums, kuru senie grieķi nosauca par phronesis, bet kuru var saukt arī par 
praktisko gudrību vai ‘labo izjūtu’– visaptveroša īpašība zināt, ko gribēt un ko negribēt, kad divu vai vairāku tikumu 
prasības saduras, un integrēt šādas prasības pieņemamā rīcībā. Dzīvot ar praktisko gudrību nozīmē: apsvērtu 
pārdomāšanu, labi pamatotu spriedumu un enerģisku lēmumu īstenošanu. Tā atklāj sevī apdomību, skaidru un 
tālredzīgu redzējumu par to, kā darbības novedīs pie vēlamajiem mērķiem. Tā centrā ir spēja mācīties no pieredzes 
(un kļūdīties). Dzīvot ar praktisko gudrību nozīmē būt atvērtam, saskatīt izdzīvojamo lietu un situāciju patieso 
dažādību. Dzīvot bez praktiskās gudrības nozīmē dzīvot neapdomīgi un neizlēmīgi. Praktiskās gudrības trūkums 
parādās kā svārstīgums vai lēmumu nepildīšana un nevērība un aklums pret apstākļiem. Dzīvot bez praktiskās 
gudrības nozīmē būt aprobežotam un aizspriedumainam; tā var parādīties kā pašpārliecināta attieksme – ‘es visu 
labāk zinu’ attieksme, kas pretojas realitātei. Praktiskā gudrība ir visu pārējo tikumu daļa; patiešām, tā veido visam 
pāri esošu meta-tikumu, kas nepieciešams labam raksturam. 
Tikumi dod iespēju un ir atslēga indivīda potenciāla piepildīšanai. Ņemot vērā tikumu fundamentālo lomu cilvēku 
uzplauksmē, skolām ir pienākums attīstīt šos tikumus, definēt un uzskaitīt tos, kurus skola vēlas prioritizēt un integrēt 
tos mācību procesā gan skolā, gan ārpus tās.  Tāpēc skolēniem jāiemācās to nozīme un jāidentificē atbilstošas 
prakses, kurās tos īstenot savā dzīvē, respektējot sevi (kā cilvēku ar raksturu) un kalpojot citiem.
Papildus morālajiem tikumiem visiem cilvēkiem nepieciešamas personiskās rakstura iezīmes, kas palīdz viņiem 
efektīvi vadīt savu dzīvi. Dažkārt šīs iezīmes dēvē par snieguma tikumiem, lai tos atšķirtu no specifiski morālajiem 
tikumiem. Mūsdienu skolas politikas diskursā tos parasti dēvē par ‘soft skills’. Viens no visnozīmīgākajiem šādiem 
tikumiem ir elastība – spēja atlēkt atpakaļ (atgūties) no negatīvas pieredzes. Citi šādi tikumi ir apņēmība, pārliecība 
par sevi un komandas darbs. Visas labās rakstura izglītības programmas ietver snieguma tikumu attīstīšanu, bet tās 
skolēniem arī paskaidro, ka šie tikumi iegūst savu galīgo vērtību no kalpošanas morāli pieņemamiem mērķiem, it 
īpaši esot par intelektuālo, morālo un pilsonisko tikumu nodrošinātājiem un izpausmes līdzekļiem. 
Lai gan tikumus var iedalīt dažādās kategorijās, tie veido saistītu, savstarpēji atbalstošu veselumu vispusīgā dzīvē, 
un rakstura izglītība ir par to integrāciju, vadoties pēc visam pāri esošā praktiskās grudrības vai ‘labās izjūtas’ 
intelektuālā tikuma. 

RAKSTURA STRUKTŪRAS MODUĻI 

Intelektuālie tikumi
Rakstura īpašības, kas 

nepieciešamas uztveres 
spējai, pareizai rīcībai un 

alkām pēc zināšanām, 
patiesības un sapratnes. 

Piemēri: autonomija; 
kritiskā domāšana, 

zinātkāre; spriedums; 
vērtējums; refleksija; 

attapība.

Morālie tikumi

Rakstura īpašības, kas 
ļauj mums rīkoties pareizi 

situācijās, kuras prasa 
ētisku reakciju. Piemēri: 

līdzjūtība; drosme; 
pateicība; godīgums; 
padevība; integritāte; 

taisnīgums; cieņa.

Pilsoniskie tikumi

Rakstura īpašības, 
kas ir nepieciešamas 

iesaistītam atbildīgam 
pilsoniskumam, kas 

dod savu ieguldījumu 
kopīgam labumam. 
Piemēri: pilsonība; 

pieklājība; kopienas 
apzināšanās; 

kaimiņattiecības, 
kalpošana, brīvprātība. 

Snieguma tikumi

 Rakstura īpašības, kam 
ir instrumentāla vērtība, 
iespējojot intelektuālos, 
morālos un pilsoniskos 

tikumus. Piemēri: 
pārliecinātība; apņēmība; 

motivācija; neatlaidība; 
elastība; komandas 

darbs.

Praktiskā gudrība ir integratīvs tikums, kuru attīsta pieredze un kritiska refleksija, kurš ļauj mums uztvert, zināt, 
vēlēties un rīkoties ar gudru izjūtu. Tas ietver apķērīgu, pārdomātu rīcību situācijās, kurās tikumi konfliktējas.

Indivīdu un sabiedrības uzplauksme 

TIKUMA KOMPONENTI 
Tikumu perfektai vienotībai esot apbrīnas vērtam mērķim rakstura attīstīšanai visa mūža garumā, vairums no mums 
nekad nesasniegs šo ideālu. Tas ir īpaši patiesi par jaunajiem morāles apguvējiem, kas ir ceļā, lai kļūtu vēl tikumiskāki. 
Lai lietas vēl vairāk sarežģītu, katrs tikums neveido vienu diskrētu īpašību, kas cilvēkam vai nu piemīt vai nē. Drīzāk 
katrs tikums ietver vairākus komponentus, kas var arī neattīstīties tandēmā. Galvenie tikumu komponenti ir uzskaitīti 
un definēti tabulā. Skolēnam varētu būt viens spēcīgs (teiksim, Tikums Emocija), bet cits vājāks (piem., Tikums 
Rīcība un Prakse). Ļoti retos gadījumos visi šie komponenti būs ideālā harmonijā vienā cilvēkā. Dažādas stratēģijas 
un intervences rakstura izglītības jomā par mērķi izvirza dažādus komponentus un prasa dažādas efektivitātes 
izvērtēšanas metodes. Jo vairāk komponentu, kas ir veiksmīgi attīstīti, jo iespējamāk, ka skolēns var apgūt visu 
tikumu. Tāpēc rakstura izglītotājiem nav jāzaudē cerības, ja viņi redz virzību tikai dažos tikuma komponentos 
konkrētā izglītības procesa brīdī. 
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TIKUMA KOMPONENTI 

A. Tikums Uztvere: Pamanīt situācijas, kas saistās ar vai kurās nepieciešami tikumi 

B. Tikums Zināšanas un Izpratne: Saprast jēdziena ‘tikums’ nozīmi un kāpēc tikums ir svarīgs individuāli un kā 
vispusīgas, plaukstošas dzīves vispārēja tikuma daļa, un spēt pielietot tikumu savas un citu dzīves situācijās 

C. Tikums Emocijas: Izjust pareizo tikumam atbilstošo emociju pareizajā situācijā pareizajā veidā. Tikums 
identitāte - izprast sevi kā saistītu ar tikumiem 

D. Tikums Motivācija: Būt spēcīgai vēlmei rīkoties atbilstoši tikumiem 

E. Tikums Spriešana: Apķērība un pārdomāta rīcība par tikumiem, ieskaitot situācijas, kurās tikumi saduras vai 
konfliktē 

F: Tikums Rīcība un Prakse: Darīt pareizo lietu pareizā veidā 

TIKUMU IZPRATĪBA
“Tikumu Izpratība” ir noderīgs jēdziens, kuru var definēt kā tādu, kas ietver A, B un F komponentus. Ir divi veidi, 
kā attīstīt Tikumu Izpratība. Pirmais ir attīstīt zināšanas un izpratni par tikuma jēdzieniem. Otrais ir attīstīt spēju un 
gribasspēku pielietot šos tikumus reālās dzīves kontekstos. Tikumu Izpratība sastāv no trīs savstarpēji saistītiem 
komponentiem: 

i. Tikums ‘Uztvere’; 
ii. Tikums ‘Zināšanas un Izpratne; un

iii. Tikums ‘Spriešana’.
Pirmais komponents ir saistīts ar situāciju pamanīšanu, kurās ir nepieciešams tikums. Otrais komponents ietver 
komplicētas valodas lietojuma apguvi, labi pārzinot tikuma jēdzienus. Tomēr, tikumu zināšanas vēl pašas par sevi 
neizmaina uzvedību. Trešais komponents saistās ar pārdomātu spriedumu izteikšanu, kas ietver spēju izskaidrot 
atšķirības morālās situācijās. Šim uzsvaram uz sprieduma iegūšanu ir jābūt reflektīvam un jāļauj iespējot ētisko 
sevi caur autonomu lēmumu pieņemšanu. Bērns var apgūt zināmu kognitīvo izpratni par to, kāds būtu vēlamais 
demonstrējamais tikums konkrētos apstākļos, bet nebūs spējīgs pārnest šīs zināšanas, izpratni un spriešanu uz 
tikumisku darbību. Spriedumam par to, vai bērnam ir tikumu izpratība, nevajadzētu reducēt uz vienkāršiem 
rezultātiem, bet būtu jāņem vērā visi trīs komponenti. Bērnus ir jāpārliecina par tikumiskas rīcības morālo spēku. 
Skolām ir jānodrošina iespējas, lai bērni varētu vingrināties tikumos, kā arī rosināt tikumu valodas, izpratnes un 
spriešanas saturīgu diskursu. 

“Rakstura tikumus ir jānostiprina visur: spēļu laukumos, klasēs, gaiteņos, mijiedarbībā starp skolotājiem un 
skolēniem, sanāksmēs, plakātos, skolas direktora vēstījumos un sarunās, personāla izglītošanā un attiecībās ar 
vecākiem” 

RAKSTURA IZGLĪTĪBAS MĒRĶI 
Ir ierasts, ka skola izstrādā izglītības mērķus, un skolai, kas vēlas nostiprināt savu skolēnu raksturu, jāapstiprina šo 
apņemšanos skolas misijas apgalvojumā. 
Katrai skolai nepieciešams aprakstīt indivīdus, tā vēlas palīdzēt attīstīt, un tad izstrādāt filozofiju, kas veido skolas 
pieejas pamatu tās skolēnu attīstībā. Filozofijai un pieejai jāietver skaidras ētiskās ekspektācijas attiecībā uz 
skolēniem un skolotājiem, un skolotājiem jāmodelē, kā skolēnos veidot atsevišķos tikumus. Skolām jānodrošina 
skolēniem iespējas nevis tikai domāt un darīt, bet arī saprast, ko tas nozīmē būt un kļūt nobriedušam, reflektējošam 
cilvēkam. Tām jāpalīdz skolēniem sagatavoties dzīves pārbaudēm nevis vienkārši testu dzīvei. 

Tikumus var… 
Atrast: skolas kopiena – gan skolotāji, gan skolēni rāda piemēru, kultūru un iedvesmojošu ietekmi pozitīvā etosā, 
kas motivē un veicina rakstura attīstību 
Iemācīt: skola nodrošina izglītojošas pieredzes gan klasē, gan ārpus tās, kas skolēniem dod valodu, zināšanas, 
izpratni, prasmes un īpašības, kas nodrošina rakstura attīstību 
Meklēt: skola nodrošina dažādas iespējas, kas sekmē personisko ieradumu un rakstura veidošanos. Tās palīdz 
skolēniem meklēt, vēlēties un brīvi nodoties sava rakstura attīstīšanai



61

UZ RAKSTURU BALSTĪTS SKOLAS ETOSS
Pētījumu pierādījumi ir skaidri: skolām, kas balstās uz vērtībām, ir augstas ekspektācijas un tās demonstrē akadēmiskos, 
profesionālos un sociālos panākumus. Tās ir apņēmīgas un nodevušās savu skolēnu rakstura attīstīšanai, izmantojot 
tam pamata ētisko tikumu skaidrojumu, demonstrēšanu un jēgpilnu personisko attiecību veidošanu. Tā kā skolas 
etoss ir ikviena kolektīvā rakstura izpausme, tad ir svarīgi, lai katram skolas kopienas loceklim būtu pamata izpratne 
par to, kas ir raksturs. Tāpēc skolēniem un skolotājiem ir jāiemācās ne tikai rakstura tikumu nosaukumi un nozīmes, 
bet arī jāparāda tos skolas domāšanā, attieksmēs un darbībās. Rakstura tikumi ir jānostiprina visur: spēļu laukumos, 
klasēs, gaiteņos, mijiedarbībā starp skolotājiem un skolēniem, sanāksmēs, plakātos, skolas direktora vēstījumos un 
sarunās, personāla izglītošanā un attiecībās ar vecākiem. Rakstura tikumi ir būtiski ārpusklases pasākumos un tos 
jāpārnes pozitīvās izjūtās un uzvedībā. Tikumu izglītošanās process nav tikai ideju apgūšana. Tas ir par piederību un 
dzīvošanu kopienā, jo skola kopā ar ģimeni ir tā, kurā skolēni kļūst tikumiskāki. Galvenā skolas kopienas iezīme, kas 
veido labu raksturu, ir tā, ka skolotāji izprot, ka skolēnu piederības pieredze, personiskā izaugsme un pašnoteikšanās 
ir pamatu pamats, lai attīstītu labu raksturu un nodošanos mācībām. 

SKOLOTĀJI KĀ RAKSTURA IZGLĪTOTĀJI 
Rakstura izglītība balstās uz to, kas jau skolā notiek, un vairums skolotāju redz rakstura veidošanu  kā savas lomas 
būtiskāko daļu. Domām par raksturu, par to, par kādiem cilvēkiem šodienas skolēni cer kļūt, ir jābūt mācīšanas un 
izglītības centrā. Tikumus, kurus skolēni apgūst caur savu pieredzi, sākotnēji ir virzījuši vecāki un skolotāji, kuri ir 
kalpojuši par lomu modeļiem un morālajiem paraugiem.  
Lai būtu labs skolotājs, ir jābūt vai jākļūst par noteikta veida cilvēku: cilvēku ar labu raksturu, kurš arī rāda piemēru tām 
vērtībām, kuras viņš māca. Skolotāja raksturs un integritāte ir daudz būtiskāka nekā personība vai personiskais stils 
klasē, un tā nav mazāk svarīga kā priekšmeta zināšanu un mācīšanas paņēmienu pārzināšana. Mācību priekšmeta 
mācīšana ar integritāti ietver vairāk nekā tikai palīdzību skolēniem apgūt konkrētās zināšanas un prasmes. Labas 
mācīšanas pamatus veido etoss un valoda, kas skolas kopienā dod iespēju publiskām diskusijām par raksturu, 
tā, ka labs raksturs caurauž visu priekšmetu mācīšanu un mācīšanos. Tā modelē arī nodošanos izcilībai vai labai 
kvalitātei, kas ir raksturīga priekšmetam: meistarības, mākslinieciskās gaumes īpašībām, rūpīgai argumentācijai un 
pētījumiem, valodas skaistumam un spēkam, un dziļai izpratnei, ko nodrošina mācību priekšmeti. Šāda nodošanās 
ir svarīga, ja skolēniem jāiemācās tā, kas tiek mācīts, vērtība un jāiemācās darīt darbu, kas ir labs un personiski 
jēgpilns. 
Lai gan skaidri saprotams, ka rakstura izglītība ir neizbēgama, skolotāji bieži sūdzas, ka viņi cieš no morālās 
divkosības un pašpaļāvības trūkuma savā (neizbēgamajā) profesionālajā pozīcijā kā lomu modeļi un rakstura 
izglītotāji. Atkārtoti empīriskie pētījumi rāda, ka skolotājiem ir grūti pievērsties ētiskiem jautājumiem klasē. Lai 
gan daudziem skolotājiem ir spēcīga interese par morāliem jautājumiem, viņi ne vienmēr ir atbilstoši izglītoti, lai 
kritiski reflektētu par morāliem jautājumiem un saviem skolēniem nodotu ar morāli saistītus viedokļus izsmalcinātā 
veidā. Diemžēl intereses pieaugumam, kas pēdējā laikā saistīts ar rakstura izglītību, līdz šim nav izdevies ietekmēt 
skolotāju izglītību. Patiešām mūsdienu politikas diskurss ar tā amorālo, instrumentālistisko, kompetenču-virzīto 
vārdu krājumu, bieži vien šķiet kautrīgi novirzāmies no perspektīvām, kas saistās ar cilvēku normatīvo skatījumu 
visas viņu dzīves kontekstā. Skolotāju izglītības programmu, kurās būtu loģiski saskaņota pieeja rakstura izglītībai, 
trūkums droši vien ir rezultāts pārāk šaurajai koncentrācijai uz skolēnu snieguma atzīmēm un klasvadību. Skatiet 
vairāk Jubilee Centre Statement on Teacher Education and Character Education 

RAKSTURA IZGLĪTĪBAS IZVĒRTĒJUMS 
Arvien pieaugošāks spiediens tiek likts uz skolām, lai tās demonstrētu savu efektivitāti, bet indivīda rakstura 
izmērīšana vai rakstura izglītības ietekmes noteikšana ir ārkārtīgi grūti izdarāmas. Rakstura sarežģītās dabas dēļ 
un specifisko grūtību, kas saistītas ar tikuma novērošanu praksē, dēļ, nav iespējams vai pat vēlams izvirzīt mērķi 
par individuālā rakstura un tikumu apkopojumu, jo rezultāti var kļūst filozofiski, psiholoģiski un pedagoģiski 
neproduktīvi. Tāpēc jebkuros centienos izmērīt tikumus holistiski, ir nepieciešams diskrētums un piesardzība; īpaši 
ieteicams būt piesardzīgiem, izmantojot pašziņojuma mērījumus. Kamēr nav vienkārša un neproblemātiska veida, 
kā ‘izmērīt raksturu’, ir iespējams izvērtēt konkrētu tikuma komponenšu attīstību, kā jau minēts iepriekš. Piemēram, 
var izmantot dažādas metodes, lai izvērtētu tikuma zināšanu/izpratnes attīstību, no vienas puses, un tikumiskas 
emocijas, no otras puses. 

Būtisks jautājums, kuram jāpievēršas jau sākumā, ir, kas veido pamatotu, ticamu nolūku doto rakstura izglītības 
nosacījumu izvērtēšanai? Rakstura izglītības jomā ir trīs likumīgi izvērtēšanas mērķi. Pirmais ir izvērtēt, kāds ir skolas 
kultūras un etosa devums rakstura izglītībai; skolas pašas var veikt auditu vai citas skolas to var auditēt (savstarpējā 
auditēšana), izmantojot kritērijus, kas apkopoti par labākajām skolu praksēm rakstura izglītībā. Tādas izvērtēšanas 
balstās uz skolotāju profesionālajām zināšanām un spriedumu, un izvērtēšanā iegūtā aina sniedz pierādījumus par 
to, kas ir skolas kolektīva stiprās un vājās puses, tādējādi izgaismojot to, kam būtu jāvelta vairāk enerģijas un laika 
un jānovirza vairāk resursu. Otrs mērķis ir izvērtēt rakstura izglītības stratēģijas, aktivitātes vai pieejas efektivitāti. 
Ar zināmiem panākumiem var izmantot dažādas metodes, ieskaitot pirmsintervences un pēcintervences aptaujas, 
novērojumus un intervijas ar skolotājiem un skolēniem, lai iegūtu pierādījumus par jaunās vai esošās rakstura izglītības 

https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Statement_on_Teacher_Education_and_Character_Education.pdf
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stratēģijas vai aktivitātes ietekmi. Ieteicams, lai tām būtu rūpīgi izvēlēts mērķis un tās ‘mērītu’ tikai vienu vai divus 
tikuma komponentus. Priekšroka būtu dodama datu triangulācijai, izmantojot vairāk par vienu pierādījumu gūšanas 
avotu. Trešais mērķis ir pašrefleksija par ‘personīgo’ raksturu un tikumiem, ko veic paši skolēni. Šīs pašrefleksijas 
skolēna mācību laikā var ierakstīt regulāros intervālos, piemēram, ieraksti žurnālā. No vienaudžiem, skolotājiem un 
vecākiem iegūtie pierādījumi atbalstītu šo procesu. 

Kopsavilkums:
KĀPĒC RAKSTURA IZGLĪTĪBA IR SVARĪGA
• Raksturs ir pamatu pamats: tas ir cilvēka un sabiedrības uzplaukuma pamats 

• Raksturu lielā mērā var iegūt, pateicoties lomu modelēšanai un emocionālai iesaistei: tāpēc skolas kultūra un 
etoss ir centrā

• Raksturu var arī iemācīt: tieša rakstura mācīšana sniedz loģisko pamatojumu, valodu un līdzekļus, kurus var 
izmantot rakstura attīstīšanai gan skolā, gan ārpus skolas 

• Raksturs ļauj brīvi sasniegt labāku dzīvi 

• Raksturs ir izglītojams: tas nav stingri noteikts, un tikumus var attīstīt. Tā virzību var holistiski izmērīt ne tikai 
izmantojot pašziņojumus, bet arī daudz objektīvākas pētījuma metodes 

• Raksturs ir atkarīgs no Tikumu Izpratības veidošanās 

• Labs raksturs ir pamats uzlabotam sniegumam, labākai uzvedībai un paaugstinātai nodarbinātībā, bet 
vissvarīgāk, plaukstošām sabiedrībām 

• Raksturu vajadzētu attīstīt kopā ar vecākiem, partnerībā ar darba devējiem un citām kopienas organizācijām 

• Ikvienam bērnam ir tiesības uz rakstura izglītību

• Rakstura attīstīšana rada iespējas skolēniem un atbrīvo 

Rakstura izglītības ietvara oriģinālā versija ir pieejama: https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/
jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf 

https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf
https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf
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