
DLIAC seminārs “Cieņa kā skolas pamatvērtība” 

„Liels ir tas, kas mazo cienīt prot, 

kas spēj mazam lielus spārnus dot”. 

 2016. gada 23. februārī Daugavpils logopēdiskajā internātpamatskolā – attīstības centrā 

tika rīkots Daugavpils skolu pedagogiem pieredzes apmaiņas V. seminārs  Atbalsts pozitīvai 

uzvedībai. Šos seminārus Daugavpilī organizē sakarā ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Atbalsts 

programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta 

sistēmas izveidei”. 

Semināru atklāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M. Isupova, paziņojot 

par APU sistēmas sekmīgu realizēšanu Daugavpis skolās. 

DLIAC direktore M. Raičonoka prezentēja skolu ar tēmu “APU un cieņas jautājumi 

skolā”. Skolas direktore klātesošajiem īsumā sniedza ieskatu skolas dzīvē, kādas skolā tiek 

realizētas mācību programmas, cik uz doto brīdi skolā ir izglītojamo. Prezentācijā tika parādīta 

skolas iekšējā dzīve un pasākumi. 

Uzstāšanas turpinājumā ar prezentāciju “APU noteikumu aktualitātes un pamatvērtības 

skolā” uzstājās izglītības metodiķe I.Valentanaviča. Savā prezentācijā viņa aktualizēja to, ka no 

jēdziena “cieņa” sapratnes veidojas ne tikai ģimenes, klases, skolas  dzīves kultūra, bet veidojas 

arī pilsētas, valsts, visas planētas kultūra, kura ietver sevī visu nāciju un tautu dzīvi. Uzstājoties 

I.Valentanavica pievērsa uzmanību bērna ar īpašām vajadzībām problēmām, kuras skar mācību 

procesu, var skart saskarsmi, kā ar pieaugušajiem, tā arī ar vienaudžiem. Uzsvars tika likts uz 

īpašu apstākļu veidošanu, lai veiksmīgi organizēt ne tika šo bērnu apmācības procesu, bet arī 

labvēlīgu personisko izaugsmi. Katra skolotāja mērķis ir veidot tā savu darbu, lai katrs skolēns ar 

īpašām vajadzībām saņem prieku un gandarījumu par paveikto darbu, radošumu un mācībām. 

Tika atzīmēts bērnam veiksmes sajūtas veidošanas nozīmīgums kā pret sevi, tā arī pret 

apkārtējiem. Nobeigumā tika uzsvērts, ka cieņas pamati, kā personības pamatvērtība, ir apgūti 

tad, kad tie ir pieņemti kā nozīmīgs un pašsaprotams dzīves veids. 

Skolas sociālā pedagoge N.Hvostova aktualizēja vienu no skolas svarīgākajiem 

jautājumiem par pārkāpumiem prezentācijā “APU ieviešana skolā, kā pārkāpumu profilakses 

pamats”. Tika piedāvātas metodes darbam skolnieku disciplīnas pārkāpumu mazināšanai, analīze 

– kā notiek mācību un audzināšanas process. Tika parādīts, ko domā par skolotāju darbu skolēni. 

Tika runāts par aktuālajām problēmām vienotas un saskaņotas rīcības trūkumu skolotāju 

starpā,atzīmēts, ka mēs visi esam vienlīdzīgi likuma priekšā. Piedāvātas darbības, kas palīdz 

skolotājam ierosināt pozitīvas izmaiņas visā skolā. Uzvedības problēmu mazināšanai tika 

piedāvāti skolā izstrādātie dokumenti, kā instrumenti veiksmīgam darbam. 

Daugavpils Izglītības iestāžu pedagogiem tika piedāvāts sajust katra skolēna vērtību un 

viņa rakstura īpašību un nozīmīgumu ar psiholoģisko spēli “Auglis jebkurai gaumei”, kuru 

novadīja DLIAC sākumklašu skolotāja I.Geriņa. Dalībniekiem tika piedāvāts iedomāties augli, 

kuru gribētu sev. Katrs saņēma mandarīnu, kuru vajadzēja raksturot, nosaucot tā īpašību. 

Raksturojumi nebija vienādi – kuram tas bija salds, kuram – smaržīgs, aromātisks, oranžs, utt. 

Tas bija salīdzināts ar skolēnu īpašībām, jo katrs skolēns ir savādāks, dažāds. Strādājot ar 



bērniem katram skolotājam ir jāpieņem katra individualitāti un neatkārtojamību. Mēs ne vienmēr 

varam saņemt tādus bērnus, kādus sev viņus iedomājamies. Lai dzīvotu laimīgi, jādzīvo tagadnē. 

Jāpieņem notiekošais ar mums un apkārt mums, un jāciena katru brīdi, kuru mums ir jānovada ar 

saviem audzēkņiem. 

Katras skolas pieredzes motivēšanai cieņas jautājumos atgriezenisko saiti novadīja skolas 

direktore M. Raičonoka, kurā katram skolotājam tika piedāvāts izvērtēt un atzīmēt savu idealitāti 

un veiksmi mācību procesa organizēšanā, kā arī vizualizēt sasniegtos rezultātus. 

DLIAC sākumklašu skolotāja S. Latišķeviča piedāvāja konkrētus pieredzes labākus 

piemērus darbā ar skolēniem klasē prezentācijā “APU noteikumu realizēšana klasē”. Semināra 

dalībnieki novēroja praktisku pieeju tēmas realizēšanai vienā no skolas klasēm. Skolotāja 

iepazīstināja klausītājus ar dāžādām idejām - kā var realizēt APU noteikumus ar skolēniem, 

piemēram, trokšņumetrs, labo darbu puķupods, motivācijas kartes utt. Prezentācijā tika uzsvērts, 

ka ideāla motivācija noteikumus ievērot ir radīt bērnos sajūtu, ka šos noteikumus viņi ir 

izveidojuši un izdomājuši paši. Tad viņi kļūst par paraugu un uzraugu paši sev un viens otram. 

O. Borisovs, DLIAC direktores vietnieks audzināšanas jomā prezentēja jaunu izstrādātu 

klašu Pozitīva pastiprinājuma sistēmu “Bērnu uzvedība un sasniegumi, kā savas klases cieņa un 

solidaritāte”. Skolā tika izvirzīta ideja par „Labākās klases” nomināciju. Galvenais mērķis - 

attīstīt skolēnos atbildības sajūtu pret sabiedrību. Tas veicina skolēnus uz pozitīvu attieksmi pret 

klases biedriem, apkārtējiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. APU darba 

uzdevumi tiek virzīti uz katra skolēna atbildības par savu mācību darbu un uzvedību 

veicināšanu. Apstākļu radīšana klases kolektīva saliedētības paaugstināšanai. APU komanda 

izvērtē katra internāta skolotāju atskaiti pēc kritērijiem (Klases vidējais vērtējums; sabiedriskās 

aktivitātes (piedalīšanās skolas, pilsētas, novadā, valsts pasākumos). Iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošana (pozitīvas un negatīvas piezīmes e - klases žurnālā, dienasgrāmatā, APU žurnālā). 

Labākās klases izvirzīšana notiek līdz mēneša piektajam datumam. Mācību gada beigās 

nomināciju "Labākā klase" visvairāk ieguvušās klases tiek apbalvotas. 

DLIAC izglītības metodiķe J.Lukovska klātesošajiem nolasīja fabulu par cieņu “Vēstule 

mātei”. Cienīt vai necienīt cilvēku - jūsu izvēle. Izturēties ar cieņu - jūsu raksturs. Fabulā tiek 

pausta dziļa doma: Esi devējs, nevis prasītājs, it īpaši pret saviem vecākiem. Dzīvē ir daudz ko 

dot bez naudas. Tā ir nenovērtējamā mīlestība un cieņa vienam pret otru. Liels ir tas, kas mazo 

cienīt prot, kas spēj mazam lielus spārnus dot. 

Semināra noslēgumā DLIAC direktore M.Raičonoka pateicās par aktīvu piedalīšanos 

seminārā. 

Visi pasākuma dalībnieki izteica pateicību par interesantām idejām, pateicās par to, ka 

„Vēstule mātei” aizskara dalībniekus līdz sirds dziļuma. 

Semināru noslēdza Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova, pateicās 

visas skolas darbiniekiem par radoši un interesanti sagatavotu semināru, atzīmējot šīs skolas savu 

pieeju un skatu uz konkrētu tēmu. 

Eiropas Sociālā fonda projekts ”Atbalsts programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības 

riskam pakļauto jauniešu atbalsta sastēmas izveidei”. 
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