1.
Eiropas jaunatnes gads Latvijā

JĀ!

DEMOKRĀTIJAS
STIPRINĀŠANA
SKOLĀ

MĒS, TĀPAT KĀ BITES, DZĪVOJAM SAIMĒ. TĀPAT
KĀ KATRA BITE IR SVARĪGA RŪPĒS PAR STROPU,
TĀ MĒS KATRS ESAM NOZĪMĪGS, VEIDOJOT
LABĀKU VALSTI, EIROPU UN PASAULI.

IDEJU
STROPS

JĀ!

INFORMĒ, IESAISTA, IEDVESMO
UN ATBALSTA PEDAGOGUS

12/2022
“Ideju strops” top projektā “DemokrātiJĀ”. Projekta
mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas
skolās. Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ!
demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un sazi
ņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes
pamats. Saki arī savu JĀ!
Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihten
šteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas gran
tu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projektu
īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadar
bībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir deleģējusi
Eiropas jaunatnes gada nacionālā koordina
tora lomu Latvijas jaunatnes padomei.
2022. gads ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu, lai
sekmētu jauniešu līdzdalību, veidojot zaļu, iekļaujošu un
digitālu nākotni.
Aktuālā informācija par aktivitātēm, pasākumiem šeit.

2.
Piesakiet savu skolu vai klasi “Eiropas
eksāmenam”!
“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurš
7., 8., 9. maijā tiek rīkots par godu Eiropas
dienai – 9. maijam. 1950. gada 9. maijā
Robērs Šūmans nāca klajā ar deklarāciju, aicinot Eiropas vals
tis sadarboties, nevis karot. Miers un Eiropas Savienības vēr
tību stiprināšana ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības
mērķiem jau vairāk nekā 70 gadus, un šo mērķi dzīvē iemieso
cilvēki. Mūsu zināšanas un izpratne stiprina demokrātiju, sekmē
savstarpēju cieņu, vienlīdzību, tiesiskumu, tāpēc mudinām
piedalīties “Eiropas eksāmenā”. IIepriekšēja skolas vai klases
pieteikšana nav obligāta, taču tā sniedz vairākas priekšrocības:
• saņemt aktuālo informāciju savā e-pastā;
• piedalīties saldumu grozu izlozē katru nedēļu;
• pilsoniski aktīvas skolas tēla veidošana un popularizēšana.
Saite uz pieteikšanos.
Sīkāka informācija par Eiropas eksāmenu šeit.

3.
Aicinām skolēnus 5. aprīlī piedalīties
Satversmes debašu cikla otrajā dis
kusijā “Zaļās nākotnes sapnis. Vai uz
šodienas labklājības rēķina?”.
Šogad svinam Latvijas Republikas pamatlikuma − Satversmes −
apstiprināšanas 100. gadadienu. Lai rosinātu izzināt un izprast
Satversmi, Valsts prezidents Egils Levits aicina Latvijas
jauniešus piedalīties debašu ciklā “#Satversmei100: vērtības
nākotnei”. Satversmē iekļautās vienlīdz būtiskās un nākotnei
nozīmīgās vērtības var reizēm konkurēt, tādējādi veidojot izvēles
dilemmas. Debašu pirmā kārta, kurā Valsts prezidents kopā ar
jauniešiem sprieda par vārda brīvības un cilvēka cieņas sadures
jautājumiem, noritēja 2022. gada 15. februārī Rīgas pilī.
Debašu ieraksts pieejams šeit.
Sīkāka informācija un pieteikšanās debašu cikla otrai dis
kusijai šeit.

4.
Skolēnu un studentu konference "Pārmaiņas un nepārtrauk
tība nenoteiktības laikmetā"
Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” aicina skolēnus un studentus
dalīties savos pētījumos, zināšanās un pieredzē pirmajā
atklātajā starptautiskajā skolēnu un studentu pētnieciskajā
konferencē “Pārmaiņas un nepārtrauktība nenoteiktības laikā”.
Konference notiks hybrid formatā (tiešsaistē un klātienē) 2022.
gada 19. aprīlī. Pieteikties konferencei runātāju vai klausītāju
statusā ir iespējams līdz 13.aprīlim.
Reģistrācija šeit.

NODERĪGI RESURSI

JĀ!

1.
Rokasgrāmata sākumskolas skolotājam
“Līdzdalības piedzīvojums”
Rokasgrāmatā ietverts plašs izziņas materiāls un praktiski ietei
kumi draudzīgas, pozitīvas skolas vides un attiecību, kas balstītas
uz savstarpēju cieņu, iesaisti, sadarbību, pieņemšanu, atbildību,
veidošanai. Rokasgrāmata ir atbalsta instruments un iedvesmas
avots sākumskolas skolotājiem, iekļaujot praktiskas aktivitātes
darbā ar tādām tēmām kā sadarbība, klases kolektīva saliedē
šana, cieņpilnas attiecības un skolēnu aktīvu līdzdalību kā galveno
fokusu un pieeju. Rokasgrāmatā apkopotas vairāk kā 70 aktivi
tātes, kas izmantojamas mācību stundās, pielāgojot tās atbilstoši
skolēnu vecumam un spējām.

2.
Informatīvs materiāls “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība demokrātiskā
sabiedrībā” ir sagatavots projekta “Skolēnu līdzdalības tīkls” ietva
ros, ko finansē Vācijas Federālā Ārlietu ministrija un Atklātības
fonds. Par saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”. Ar
materiālu aicinām iepazīties šeit.
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Skolēnu līdzdalības BINGO
Aicinām Jūs aizpildīt “Skolēnu līdzdalības BINGO”, atzīmējot iepriekšējā vai šajā gadā paveiktās aktivitātes!
Aicinām padomāt par to, ko Jūs varētu īstenot šajā un turpmākajos gados. Aicinām pārdomāt un pārrunāt
paveiktās aktivitātes, minēt konkrētus piemērus un papildināt aktivitāšu sarakstu ar jaunām idejām, tādējādi
iedrošinot un motivējot sevi un citus aktīvāk iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs.

IESAISTĪJOS SKOLAS
SKOLĒNU PAŠPĀRVALDĒ

IESAISTĪJOS
BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ

PIEDALĪJOS
TALKĀ

ZIEDOJU LIETAS /
NAUDU LABDARĪBAI

PIEDALĪJOS “SKOLĒNU LĪDZDALĪBAS
TĪKLS” VAI CITĀ PROJEKTĀ

IEROSINĀJU SAVAS IDEJAS SKOLAS /
PAŠVALDĪBAS VIDES UZLABOŠANAI

IESAISTĪJOS SKOLAS /
PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU RĪKOŠANĀ

IZTEICU SAVAS DOMAS /
NOSTĀJU SABIEDRĪBAI SVARĪGĀ
JAUTĀJUMĀ SOCIĀLAJOS TĪKLOS

DEVOS CIEMOS UZ PANSIONĀTU
VAI BĒRNU NAMU

IESAISTĪJOS
JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJĀ

ĪSTENOJU
JAUNIEŠU PROJEKTU

ORGANIZĒJU PASĀKUMU
KLASES IETVAROS

*ATBALSTĪJU
WWW.MANABALSS.LV INICIATĪVU

*ZIEDOJU
ASINIS

*PIEDALĪJOS
PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS

PIEDALĪJOS PASĀKUMĀ / MĪTIŅĀ
PAR SABIEDRĪBAI
SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM

INFORMĒJU CITUS JAUNIEŠUS
PAR SABIEDRĪBAI SVARĪGIEM
JAUTĀJUMIEM / NOTIKUMIEM

RAKSTĪJU BLOGU / TAISĪJU VLOGU
PAR SABIEDRĪBAI
BŪTISKIEM JAUTĀJUMIEM

DEVOS UZ DZĪVNIEKU
PATVERSMI / ADOPTĒJU DZĪVNIEKU

PIEDALĪJOS EIROPAS DIENAS
PASĀKUMOS

PIEDALĪJOS SEMINĀRĀ / KONFERENCĒ
PAR SABIEDRĪBAI
SVARĪGIEM JAUTĀJUMIEM

* Aktivitātes var īstenot tikai no 18 gadu vecuma
“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2021. gada rudenī īstenoja projektu “Skolēnu
līdzdalības tīkls”. Projektā piedalījās 23 Latvijas skolas, kuras rudens semestrī izstrādāja
savus rīcības plānus skolēnu aktīvākai iesaistei pilsoniskajās aktivitātēs skolā un
pašvaldībā, turklāt 11 no šīm skolām īstenoja līdzdalīgo budžetēšanu. “Skolēnu līdzdalības
tīklā” iesaistījās jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
www.delna.lv

“PALDIES!” TEIKŠANAS UN UZKLAUSĪŠANAS KULTŪRA
Pateicības žurnāls ļauj saskatīt labās lietas bērna ikdienā, mācot pateikt par tām PALDIES. Pateicības žurnālu var izmantot
vienu reizi vai ilgākā laika posmā. “Paldies!” teikšana ir atzinība, kas uzmundrina. Ir svarīgi gan būt drosmīgam un pateikt
“Paldies!”, gan arī mācēt uzklausīt un pieņemt šo pateicības formu. Pateicības žurnāls ir metode, kas pilnveido “Paldies!”
teikšanas un uzklausīšanas kultūru ikvienam skolēnam.

SAKI "PALDIES!", JA...
Tev palīdz

Tev iesaka izlasīt interesantu
grāmatu, noskatīties filmu

Tevi uzmundrina

Ar Tevi spēlē galda spēli

Tevi sasmīdina

Tev pastāsta ko interesantu

Tevi iedrošina

Tev iemāca ko jaunu

Tevi pacienā
Tev izskaidro nesaprotamo
Tevi paslavē

Tevi iesaista kopīgā darbā
Tev ļauj atpūsties

Šodien es teicu “Paldies!”

Šodien es paveicu

Šodien es iemācījos

Labākais šīs dienas mirklis

Sev es saku “Paldies!”

IZZINI!
Bez sarunas nav demokrātijas

JĀ!

Ieva Morica, Sarunu festivāla LAMPA direktore
Domājot par demokrātijas būtību un tās stiprināšanu, es vēlos izcelt sarunu un diskusiju nozīmi demokrātijā.
Mēdz teikt, ka mūsdienu demokrātiju funkcionēšanas kodols ir to iekšējā sarežģītība. Ir daudzas dažādas sabiedrības
grupas ar pretējām interesēm, cilvēkiem svarīgas šķiet dažādas vērtības, politiskās partijas pārstāv dažādas intereses un
piedāvā atšķirīgus, pat pretrunīgus risinājumus. Dažādo interešu un grupu sekmīga līdzāspastāvēšana ir gan demokrātijas
izaicinājums, gan priekšrocība.
Jāatzīst, ka cilvēku prātiem neskaidrība ir ļoti sarežģīta, to ir grūti izturēt. Mēs vēlamies salikt ‘lietas pa plauktiņiem’,
sadzirdēt vienkāršas un saprotamas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Taču sarežģīti lēmumi un pārliecību dažādība
ir cilvēku dzīves neatņemamas sastāvdaļa. Šajā sakarā vēlos citēt amerikāņu rakstnieka F. Skota Ficdžeralda izteikumu
“Inteliģences tests ir spēja vienlaicīgi turēt prātā divas pretrunīgas idejas un joprojām spēt darboties”. Tāpat arī demokrātijā
ir jāspēj sadzīvot ar neskaidrību, ar dažādiem viedokļiem, idejām. Tieši demokrātija ir tā valsts iekārta, kas atļauj uzdot
jautājumus un kritizēt demokrātiju.
Un tomēr, ko darīt? Kā varam mēģināt rast kādu skaidrību un vienošanos?
Demokrātiska atbilde ir – sarunas ceļā. Spēja sarunāties ir neatņemama cilvēka būtības daļa. Ar sarunu palīdzību mēs
veidojam attiecības, dalāmies ar domām un idejām, uzzinām ko jaunu. Saruna ir solis savstarpējās sapratnes, attīstības un
rīcības virzienā. Tieši sarunu ceļā visos laikos cilvēki ir vienojušies arī par kopā sadzīvošanu. Cilvēki sarunājās gan akmens
laikmetā, sēžot pie ugunskura, gan tautas sapulcēs Senās Grieķijas polisās, gan mūsdienu demokrātijās parlamentu
debatēs. Arī pārstāvnieciskajā demokrātijā, kur lēmumus mūsu vietā pieņem ievēlēti pārstāvji, svarīga ir ideju konkurence
un diskusijas.
Tomēr ne vienmēr sarunu ceļš ir tas vieglākais. Šķiet, ka pēdējā laikā komunikācija publiskajā telpā ir palikusi vēl impulsīvāka
un asāka, un diemžēl viedokļu un uzskatu atšķirības sabiedrībā kļūst krasākas. Sarežģītus jautājumus šobrīd cilvēki
apspriež sociālajos tīklos, kur izvērsta un padziļināta domu apmaiņa ir ierobežota. Brīžiem šķiet, ka svarīgāks ir nevis
domāšanas un refleksijas process, bet gan viedokļa paušanas ātrums un spilgtums. Vērojot publiskās diskusijas Latvijā par
šobrīd svarīgajiem un aktuālajiem jautājumiem, var šķist, ka uzskatu atšķirības cilvēku starpā ir tik dziļas, ka saruna vispār
nav iespējama.
Fragmentētas, polarizētas diskusijas un fundamentālas uzskatu atšķirības sabiedrībā dažādos jautājumos ir pēdējo gadu
iezīme daudzās pasaules valstīs. Nespēja veidot sabiedrisko dialogu par sarežģītajām tēmām ir bīstama tendence, tā
apdraud demokrātijas būtību, kur sabiedrības attīstības jautājumi tiek risināti ar demokrātiskām metodēm. Ja paliekam pie
viedokļa, ka saruna nav iespējama, tad plaisas kļūs arvien dziļākas un mūsu viedokļi arvien polarizētāki. Negribas iztēloties
iespējamos scenārijus, pie kā var novest vēl lielāka sabiedrības šķelšanās.
Taču, ja mēs tomēr esam gatavi sarunāties, tad cieņpilna attieksme ir minimums, ko varam dot savam sarunu biedram pat
tad, ja nepiekrītam viņa teiktajam. Ja uztveram otru cilvēku kā saprātīgu, domājošu būtni, saredzam viņa cilvēciskumu un
emocijas, tas ir pirmais solis sarunas iespējamībā. Spēja ieklausīties un izprast sarunu biedra teikto, nevis sava viedokļa
pierādīšana un uzvarēšana viedokļu cīņā ir vēl viena prasme, ko vajadzētu censties sevī attīstīt. Viedokļu cīņā sarunas
dalībnieki ir pretinieki, kas paliek katrs savā ierakumu pusē, jo vēlas uzvarēt. Taču varbūt iespēja labāk saprast savu sarunas
biedru un nonākt pie lielākas savstarpējas izpratnes varētu būt ilgtermiņā vērtīgāka par īso un saldo uzvaras mirkli viedokļu
cīņā? Gribētos, lai šī pieeja tiek attiecināta arī uz sabiedrisko dialogu – gan starp dažādām sabiedrības grupām, gan lēmumu
pieņēmēju komunikācijā.
Būtu naivi domāt, ka sarunu ceļš ir ātrākais un vieglākais risinājumu atrašanas un lēmumu pieņemšanas veids. Sarunāties
par sarežģītiem jautājumiem ir grūti. Ir grūti aicināt uz sarunu, ja ir sajūta, ja netiksim sadzirdēti un saprasti, ja šķiet,
ka otra puse nav gatava ieklausīties. Demokrātisks process nav ātrs, pretrunas un dažādi viedokļi ir daļa no sarunas.
Taču tieši sarunas palīdz uzturēt demokrātisko vidi, brīvību izteikties, diskutēt, nepiekrist un potenciāli nonākt pie kādiem
risinājumiem. Tieši demokrātiskā sarunu procesā pieņemtie risinājumi un lēmumi būs tie, ar kuriem ir iespējams veidot
pārmaiņas un kurus respektēs sabiedrības vairākums.
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SARUNU FESTIVĀLA LAMPA IETEIKUMI DEMOKRĀTISKAI SARUNAI
Mēs sarunājamies cieņpilni, pat ja nepiekrītam otra viedoklim.
Viedokļi mēdz būt dažādi, taču tie ir līdzvērtīgi un svarīgi.
Mēs uzklausām. Klausīšanās un iedziļināšanās sarunu biedra teiktajā
ir tikpat būtiska kā runāšana.
Mēs izmantojam pārdomātus argumentus, nevis dūru vai varas pozīciju valodu.
Ja kritizējam, tad ierosinām savus risinājumus.
Mēs esam atvērti sarunai, diskusijai, jaunām idejām un iespējām.
Sarunu skolas LAMPA video lekcijas
Mēs dzīvojam katrs savā sociālajā burbulī, tik dalītas informācijas un kategorisku viedokļu pasaulē, ka bieži vien
vairs neprotam sarunāties – cieņpilni, argumentēti, uzklausot vienam otru un pieņemot, ka katram viedoklim ir
tiesības pastāvēt, neatkarīgi no tā, vai tas sakrīt ar mūsējo. Sarunu skolas LAMPA video ir tieši par to – par
cieņpilnas sarunu kultūras stiprināšanu, par argumentētu diskusiju, pretēju viedokļu uzklausīšanu, iedziļināšanos,
domāšanu un analizēšanu.

IEDVESMOJIES!
Pedagogu idejas demokrātijas stiprināšanai skolā

JĀ!

1.
Nodarbība “KLAUSĪTIES, JAUTĀT, SAPRAST”
Nepieciešamie resursi:
• kartītes ar dažādiem attēliem (piemēram, asociāciju kartītes, spēles ”DIXIT” kartītes);
• A4 izmēra papīra lapas;
• krāsainie zīmuļi vai flomāsteri.
Nodarbības norise:
1. Skolēni sadalās pāros. Katrs pāris izvēlas vienu spēļu kartīti un veido stāstu par to. Stāsta garums – viena minūte,
darbam tiek dotas 6–8 minūtes. Svarīgi, ka izveidoto stāstu zina abi pārī iesaistītie.
2. Skolēni sastājas dubultaplī, katrs pāra dalībnieks stāv ar seju viens pret otru. Iekšējā apļa dalībnieki kļūst par stāsta
stāstītājiem, ārējā apļa dalībnieki – par klausītājiem.
Pirmais raunds: ārējā apļa dalībnieki sper soli pa labi, nomainot sarunas partneri. Runātājs stāsta savu stāstu 50 sek.,
pēc tam 10 sek. klausītājs uzdod precizējošus jautājumus.
Otrais raunds: ārējā apļa dalībnieki pavirzās pa labi pie nākamā stāstītāja, stāstītājs stāsta 50 sek., klausītājs 10 sek.
uzdod jautājumus.
Atkārto vēl 3 raundus, ja ir liels dalībnieku skaits.
3. Dalībnieki maina lomas – stāstītājs kļūst par klausītāju, bet klausītājs par stāstītāju, atkārto iepriekšējās darbības.
Spēles vadītājs ar signālu norāda 50 sek., 10 sek. un dalībnieku pārvietošanos.
4. Skolēni pāros izveido trīs aprakstus: kāds ir labs stāstītājs, kāds ir labs klausītājs, kāds ir labs jautātājs.
5. Klasē veido kopīgu sarakstu no pāru sniegtajām atbildēm.
6. Skolēni vērtē sevi pēc sarakstā ietvertajiem kritērijiem, katrs dalībnieks izvērtē kāda ir svarīgākā lieta, kas viņam būtu
jāpilnveido tuvāko 14 dienu laikā.
7. Skolēni nosaka, kura loma katram padodas vislabāk un sastājas pēc lomas trīs grupās.
8. Katra grupa veido kopīgu stāstījumu par savu devumu, nozīmību sabiedrībā.
Paldies par ideju Draudzīgā Aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolai.
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2.
Aktīvās klausīšanās tehnikas pilnveide skolēniem: Es klausos, kad citi runā. Es nekritizēju citus. Es mācos uzdot jautā
jumus, lai precizētu iegūto informāciju. Šie noteikumi tiek izmantoti katrā sarunā, lai mācītos nepārtraukt citus, mudinātu
ieklausīties un sadzirdēt.
Paldies par ideju Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolai.

3.
Aktivitāte “3 apļi līdz labākai nākotnei”
Skolēni tiek sadalīti grupās – 4 skolēni vienā grupā.
Pirmais uzdevums – identificēt šobrīd aktuālu problēmu, tēmu (var būt saistīta ar politiku, ekonomiku, tehnoloģijām u.c.).
Katra grupa prezentē un pamato izvēlēto problēmu, tēmu, pārliecinot pārējo grupu jauniešus par tās nozīmību. Tam seko
balsojums, kura rezultātā tiek izvēlēta viena problēma, tēma.
Otrais uzdevums – atrast/izdomāt izvēlētajai problēmai, tēmai risinājumu. Katra grupa prezentē izstrādāto risinājumu. Tad
seko balsojums, kura rezultātā tiek izvēlēts viens risinājums.
Trešais uzdevums – izdomāt īstenošanas ceļu iepriekš izvēlētajam risinājumam, ievērojot gan problēmas mērogu, gan
risinājuma specifiku, gan likumdošanu, gan visu iesaistīto pušu intereses utt. Līdzīgi kā iepriekš, notiek katra īstenošanas
“ceļa” apspriešana/debates/kritiskā izvērtēšana. Tam seko balsojums par labāko problēmas risinājuma īstenošanu.
Aktivitāti var turpināt, reālajā dzīvē risinot izvēlēto problēmu, iesniedzot risinājumu skolas vadībai, pašvaldībai u.c., atbilstoši
problēmai.
Paldies par ideju Rīgas 88. vidusskolai.

4.
Aktivitāte “Vēro demokrātiju!”
Skolēni vienu nedēļu vēro, kā izpaužas demokrātija viņiem apkārt.
Pēc tam pāros vai grupās skolēni dalās ar novērojumiem un ap
spriež redzētās situācijas. Noslēgumā skolēni veido plakātus “Es
un demokrātija manā pilsētā”.
Paldies par ideju Ventspils 2. vidusskolai.

5.
Skolā ir kolonnas, kas tiek aplīmētas ar avīzēm, žurnāliem –
stilizēti veco laiku afišu stabi. Uz tiem brīvprātīgi, anonīmi tiek
līmēti ieteikumi, idejas – KAS JĀMAINA, JĀIZDARA, JĀNOVĒRŠ,
lai uzlabotu skolas vidi. Paldies par ideju Pelēču pamatskolai.

6.
Mācību gada sākumā 6.–9. klašu skolēni veido ideju plakātu
“Ko es vēlos ieviest, uzlabot, paveikt savā skolā”. Plakāti tiek
izvietoti skolas gaitenī. Draudzīgā, radošā atmosfērā notiek ideju
prezentācija. Skolēni balso par TOP 10 idejām. Ja ir nepieciešams
finansējums ideju realizācijai, balsojumā tiek noskaidrota ideja,
kurai nepieciešams paredzēt līdzekļus skolas budžetā. Ideju
īstenošanā tiek dota iespēja iesaistīties visiem, kuri to vēlas. Mācību
gada noslēgumā tiek izvērtēts paveiktais. Notiek balsošana par
veiksmīgāko iniciatīvu.
Paldies par ideju Rožupes pamatskolai.
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7.
Uzsākot šo mācību gadu, klases noteikumu vietā kopā ar skolēniem veidojām klases hartu. Harta atšķiras ar to, ka uzmanība
tiek vērsta uz skolēnu pienākumiem un tiesībām. Tiek iepazīta Bērnu tiesību konvencija. Skolēni klases hartā iekļauj tās
tiesības, kas ir nepieciešamas, lai mācītos. Tad tiek noteikti pienākumi, lai klasē tiktu ievērotas šīs tiesības. Skolēna tiesības
var tikt ierobežotas, lai nepieļautu, ka tādējādi tiek pārkāptas cita tiesības. Piemēram, var tikt ierobežota skolēna vārda
brīvība, ja tas aizskar citus skolēnus.
Paldies par ideju Dricānu vidusskolas struktūrvienībai Jaunstrūžānu sākumskolai.

8.
Lai radītu jauniešos ieradumu sekot līdzi notikumiem politikā, ekonomikā un kultūrā, mūsu skolā katru nedēļu visa
mācību gada garumā skolēni piedalās viktorīnā “Informētība ir vērtība”. Katru nedēļu klašu audzinātāji saņem Kahoot
platformā sagatavotus jautājumus (parasti 8–10 jautājumi, visām klasēm vienādi). Tie tiek izspēlēti 6.–9. klašu klases
stundās. Semestra beigās, saskaitot punktus, apbalvojam uzvarētājus. Bērniem tiešām patīk šis azartiskais veids, kā runāt
par šī brīža notikumiem. Klases audzinātājiem tas palīdz veidot sarunu ar skolēniem par aktualitātēm, attīstīt jauniešos
medijpratību un kritisko domāšanu.
Paldies par ideju Mežciema pamatskolai.

9.
Ar skolēniem veidojam “Pārdomu logus” par mūsu klasei un skolai
svarīgām lietām. Piemēram, ar ko lepojos savā skolā; kas citiem būtu
jāzina par mūsu skolu; kāpēc Tu ieteiktu mācīties mūsu skolā; ko
mūsu skolā varētu uzlabot? Ieteikumus apkopojam un iesniedzam
skolas direktorei. Esam lepni un gandarīti, jo mūsu ieteikumi tiek
realizēti. Šo ideju pārņēmuši arī citi kolēģi mūsu skolā. Paldies par
ideju Mālpils vidusskolai.

10.
Jauna gada sākumā (janvārī) klases stundā analizējam Valsts
prezidenta, Ministru prezidenta un Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas arhibīskapa uzrunu Ziemassvētkos un Vecgada vakarā.
Skolēni analizē, kādas vērtības un problēmas tika uzsvērtas
uzrunās, kā arī veido savus mērķus jaunajam gadam, balstoties uz
savām vērtībām.

11.
Darbs klases stundās ar "Vērtību labirintu".
Tas lejupielādei pieejams šeit.

JĀ!
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