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VISI

KĀDS

IKVIENS

NEVIENS



Šis ir neliels stāsts par četriem cilvēkiem, kurus 
sauca Visi, Kāds, Ikviens un Neviens.

Bija kāds svarīgs darbs, kas jāpaveic un Visi bija 
pārliecināti, ka Kāds to izdarīs.

Ikviens to varēja izdarīt, bet to izdarīja Neviens. 

Kāds kļuva dusmīgs, tādēļ, ka tas bija Visu darbs.

Visi domāja, ka Ikviens to var izdarīt, bet 
Neviens neaptvēra, ka Ikviens to neizdarīs.

Tas beidzās ar to, ka Visi vainoja Kādu, kad 
Neviens izdarīja to, ko Ikviens varēja izdarīt.



LĪDZDALĪBA?



1. Kad bija pēdējā reize kad jūs 
kaut kur līdzarbojāties?

2. Kādēļ jūs to darījāt?

3. Kā jūs jutāties?



JĀ? NĒ? REIZĒM?

 Uz skolu es eju ar prieku
 Es zinu un jūtu, ka klasē mans viedoklis ir svarīgs un tas tiek ņemts vērā
 Es esmu lasījis skolas iekšējās kārtības noteikumus un zinu tos
 Es zinu, ko darīt, ja man kāds dara pāri (pie kā iet, kam lūgt palīdzību)
 Es zinu savas tiesības skolā
 Es zinu savus pienākumus skolā
 Mums klasē ir kopējie uzvedības noteikumi
 Es esmu piedalījies/-usies klases uzvedības noteikumu izstrādāšanā
 Ikvienam mūsu skolā ir iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus par 

dažādām lietām, kas un kā skolā/klasē notiek
 Skolā mūs informē par pārmaiņām, ja tādas tiek plānotas un jautā mūsu 

viedokli 
 Mācību stundās mēs darbojamies dažādi, ne tikai sēžot solos un klausoties 

skolotāju (grupu darbi, diskusijas, risinām problēmas, spēlējam spēles..)
 Man ir sajūta, ka skolā varu ietekmēt daudzas lietas, kas ir man svarīgas
 Man ir iespēja izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus ne tikai mutiski, 

bet arī citos veidos (piem. ierosinājumu kastīte, epasts, utml.)



LĪDZDALĪBA

darbībā?



1. Kas tā ir par situāciju?

2. Kā jūs vērtējat bērnu 
līdzdalības līmeni šajā situācijā 
(skalā 1-5)?













Līdzdalības kāpnes

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/info_materiali/41152_jaunatne_paraleles_web.pdf



Bērnu un jauniešu līdzdalība ir

process, kurā bērni un jaunieši

piedalās sev būtisku jautājumu

izlemšanā, apkārt notiekošā

līdzveidošanā un sabiedrības

procesu ietekmēšanā
Biedrība NEXT



Skolā man ir jautāts mans viedoklis un domas par?

 To, kā es jūtos klasē/skolā
 Attiecībām ar klases biedriem
 Stundu sarakstu/noslodzi
 Mājas darbu daudzumu
 Skolas ēdnīcu
 Drošības sajūtu skolā- fizisko un emocionālo
 Problēmām, kas mani uztrauc
 Starpbrīžu ilgumu
 Stundu sākuma laiku
 Mācību stundu aktivitātēm, ko un kā mēs mācāmies
 Ekskursijām
 Klases pasākumiem, klases vakariem
 Skolas un  klases iekārtojumu
 Skolas āra laukuma iekārtojumu 
 Skolas pasākumiem (konkursi, sporta dienas, sacensības, svētki)
 Pēcstundu aktivitātēm (pulciņiem)



Bērnu līdzdalība NAV IESPĒJAMA, jo

• Viņi ir pārāk nenobrieduši.
• Viņi nezina, ko vēlas.
• Viņi nedomā reāli.
• Viņi to nevēlas.
• Viņus tas neinteresē.
• Viņiem būs garlaicīgi.
• Viņiem tikai vajag spēlēties un dabiski attīstīties bez jebkādas atbildības.
• Viņi nesaprot.
• Viņi nespēj izteikties un viņiem nav jēdzienu izpratnes.
• Viņiem nav tik daudz uzmanības.
• Viņi nav zinoši.
• Viņus var viegli ietekmēt vienaudži.
• Viņi tikai centīsies izdabāt pieaugušajiem.
• Viņi nespēj koncentrēties.
• Viņu domāšana ir pārāk polarizēta (melns vai balts).
• Līdz brīdim, kad kaut kas notiks, viņi jau būs prom.

X X X



LĪDZDALĪBA kā

KOMPETENCE



Ko mēs MĀCĀMIES?

Mācīties zināt

Learning to know

Mācīties darīt

Learning to do

Mācīties dzīvot kopā 
ar citiem

Learning to live together

Mācīties būt

Learning to be

Sevis iekšējo īpašību 
attīstīšana, spēja dzīvot 

saskaņā ar savām vērtībām

Izpratnes attīstīšana par citiem 
cilvēkiem, attieksmju un 

izturēšanās veidošana pret 
apkārtējiem (prasmes 
komunicēt, saprasties, 

vienoties)

Praktisko iemaņu un dzīvē 
nepieciešamo prasmju iegūšana

Zināšanu apjoma iegūšana par 
dažādām tēmām. Informācijas 

atrašana, un analizēšana un 
pielietošana to jaunās situācijās. 

Sev labākā mācīšanās veida 
atrašana.



Attēls: http://noored.ee/ru/treningi/arhiv/level-up/



Attēls: www.jaunatne.gov.lv



Kompetencēs balstīta mācību 
satura ietvars. (Projekts) 

Vērtības Pamat- 
kompetences 

Caurviju 
kompetences 

Atbildība 
Centība 

Valodu Kritiskā domāšana un 
problēmu risināšana 

Drosme 
Godīgums 

Sociālā un pilsoniskā Jaunrade, pašiniciatīva 
un uzņēmējspēja 

Gudrība 
Laipnība 

Kultūras izpratnes un 
mākslas 

Digitālā un mediju 

Līdzcietība 
Mērenība 

Matemātikas un 
datorzinātnes 

Pašizziņa, pašvadība 
un mācīšanās mācīties 

Savaldība 
Solidaritāte 

Dabaszinātņu un 
inženierzinātņu 

Sadarbība 

Taisnīgums 
Tolerance 

Veselības un fiziskās 
aktivitātes 

Līdzdalība 
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Līdzdalības jomas

Ekonomiskā līdzdalība nodarbinātība, ekonomiskā izaugsme un 

attīstība, nabadzības mazināšana, ilgtspējīgas ekonomikas veidošana

Politiskā līdzdalība varas iestādes, politikas procesi un vara, ietekme uz

resursu pārdali dažādās jomās

Sociālā līdzdaība līdzdalība vietējās sabiedrības dzīvē, vietējo problēmu un 

izaicinājumu risināšana

Kultūras līdzdalība dažādu veidu mākslinieciskā izpausme (vizuālā māksla, 

mūzika, kino, deja u.c.)

/Apvienoto Nāciju Organizācija/ 



Iespējas
lēmumu pieņemšanas vara un pieejamie resursi 





Līdzdalība skolā

Kas izdodas labi?

Kādi ir izaicinājumi?



Darīsim tā, kā mēs vēl nezinām!




