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KĀPĒC SĀKĀM? Bērnu un jauniešu sajūtas…

Skolotāji 
skatās “no 
augšas” un 
dusmojas

Bailes no 
vērtēšanas- no 

atzīmēm, 
piezīmēm, no 

skolotāju 
attieksmes

Nepieņemšana 
no klases 

biedru puses

Jūtas pārslogoti, 
daudz mājas 

darbu un 
pārbaudes darbu; 

par maz brīvā 
laika; pārāk agra 

celšanās no rītiem



KĀPĒC SĀKĀM? SKOLOTĀJI

Kā galvenos šķēršļus aktīvai skolēnu iesaistīšanai stundās skolotāji min: pārāk daudz
sava laika jāiegulda, lai sagatavotos; stunda ir par īsu; pārāk daudz bērnu klasē.

+Izglītības sistēmas maiņa (uz aktīvāku skolēna lomu un piedalīšanos)
+Negatīvās iezīmes skolu vidē, ko parāda gan Tiesībsarga pētījums par vardarbību
skolās



PROGRAMMAS SASTĀVS

Bērnu iesaiste un 
piedalīšanās

Mācības un 
atbalsts 

skolotājiem

Prasmju 
trennēšana 

kl.audz.stundās, 
sociālās zinībās

Metodikas 
rokasgrāmata-

praktiski 
instrumenti KĀ

Komandu (klašu) 
trenniņi

Vecāku 
informēšana

Priekšlikumi 
skolas vadībai un 

pašpārvaldei



BĒRNU IESAISTE UN PIEDALĪŠANĀS PROGRAMMĀ

Visas metodes (3+8) ir 

iesaistošas. Skolēnu viedoklim 

un sajūtām ir liela loma.

+ skolēni vērtēs, kā viņiem 

patika aktivitātes šīs 

programmas ietvaros

Jautāsim, ko un kā viņi paši 

vēlas darīt. Kas ir viņiem 

būtiskie jautājumi skolas dzīvē

Sadarbība ar jauniešiem 

(ciemošanās, spēles, kopīgi 

«labie darbi» skolai…)

Jauniešu-aģentu komanda 

(konsultācijas par mūsu 

programmu, apmācības sadarbībai 

ar mazajiem, atsevišķa domnīca

bērnu iesaistes konferencē…?)

Bērni-bērniem (video, 

zīmējumi, atziņas….?)

«Vēstnieku» tikšanās maijā

Lielā kopā saliedēšanās-

septembris



TRĪS VAĻI- KOMPETENCES
.

Pašizziņa. 

Emocijas, pozitīva 
attieksme. 

Personīgo mērķu 
izvirzīšana.

Sadarbība un iekļaušana. 

Cieņa, draudzīgums, 
saskarsme. Komandas gars. 

Uzticēšanās un drošība

Līdzdalība. 

Tiesības, pienākumi 
un atbildība. 

Viedokļa izteikšana, 
kopīga lēmumu 

pieņemšana.



KO PAR ŠO DOMĀ SKOLĒNI CITUR? Velsas skolēnu Top 10 par iesaisti:

1. Mēs vēlamies justies kā daļa no visa, kas notiek

2. Atrodiet jautrus un atbilstošus veidus, kā mūs iesaistīt

3. Ieklausieties mūsos, parādiet, ka esiet ieinteresēti mūsu idejās

4. Nesoliet to, ko nevarēsiet pēc tam izpildīt

5. Saprotiet, ko mēs vēlētos redzēt notiekam

6. Nenovērtējiet par zemu mūsu spējas uz savu viedokli un tik 

iesaistītiem lēmuma pieņemšanā

7. Pārliecinieties, ka jūtamies emocionāli droši

8. Stāstiet, ko ar savu viedokli esam mainījuši jeb ietekmējuši

9. Ļaujiet tikt iesaistītiem veidos, kas atbilst mūsu dažādajām 

personībām 

10. Sakiet paldies, kad esam devuši savu ieguldījumu ar idejām un 

viedokļiem


