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KAS IR NOTEIKUMI? 

 Katrā sabiedrībā ir savi noteikumi, bet kopumā tie 

visi ir saistīti ar drošību, atbildību un cieņu. 

 Katrs cilvēks zin, ka noteikumi ir jāievēro, lai 

sabiedrībā būtu kārtība. 

 



APU NOTEIKUMI KLASĒ. 

 Katrā skolā ir noteikumi, kuri jāievēro, katrs 
skolēns tos zin, bet ne katrs ievēro. 

 Projekts «Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai» palīdz 
skolotājam un skolēnam apgūt uzvedības 
noteikumus pozitīvā kontekstā, veicinot skolēnos 
motivāciju labi uzvesties. 

 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. 

 

 



DĀŢĀDAS IDEJAS KĀ REALIZĒT APU 

NOTEIKUMUS KLASĒ. 
 

 

 

 Klasē ir novietots TROKŠŅUMETRS, kurš 

palīdz skolotājam uzturēt klasē disciplīnu, tādā 

veidā abpusēji izrādot cieņu. 



TROKŠŅUMETRS 



 

 

 Klasē tiek novērtēts, katrs labs darbs, ko paveicis 

skolēns un attiecīgā atzīme par to parādās  

LABO DARBU PUĶUPODĀ.  



 

LABO DARBU PUĶUPODS.  

 



 Klasē ir PATEICĪBAS UN UZSLAVAS SIENA, 

kurā skolēni viens otram var pateikties vai 

uzslavēt, uzrakstot to uz līmlapiņas. Tas ir 

nepieciešams, lai bērniem būtu vieglāk izteit 

savas izjūtas, jo ne katrs to spēj darīt atklāti. Ar 

laiku to darīt kļūst vieglāk arī klātienē. 



PATEICĪBAS UN UZSLAVAS SIENA. 



 

 

 

 Tiek pozitīvi novērtēta sadarbības māksla: 

piedaloties pasākumos, sacensībās, konkursos, jo 

katrs skolēns ir daţāds. Ir jāmāca no mazotnes 

cienīt citus, neskatoties uz to spējām un 

panākumiem. 











 

 

 

 

 

 Veicinot skolēnu cieņas izrādīšanu, tika 

izveidotas MOTIVĀCIJAS KARTES. 

 



MOTIVĀCIJAS KARTES 



CIEŅA ĢIMENĒ. 

 

 

 Viss sākas ģimenē.  

 Vecāku cieņu vienam pret otru, pret savu bērnu 
ir pamats topošās personības attīstībai, jo bērni 
mācās atdarinot. Bērni mācās no darbiem nevis 
no vārdiem. 

 Bērnu mīlestība un cieņa pret vecākiem, māsām, 
brāļiem un citiem ģimenes locekļiem ir pamatu 
pamats.  

 

  



DĀŢĀDAS IDEJAS KĀ VECĀKUS IESAISTĪT 

APU NOTEIKUMU ĪSTENOŠANĀ KLASĒ. 

 

 

 

 Vecāki brīvdienās aizpilda motivācijas kartes, 

liekot savu parakstu. Tādā veidā novērtējot sava 

bērna uzvedību. Pārrunājot, slavējot par labi 

paveikto, uzsverot labo un mīļi norādot uz to, ko 

vajadzētu uzlabot. 





 

 

 Vecāki piedalās klases vakaru pasākumos, ne 

tikai kā skatītāji, bet arī kā organizētāji un 

dalībnieki līdzās bērniem. Tādā veidā bērni atkal 

mācās no vecāku darbiem nevis vārdiem, redzot 

vecāku aizrautību un iesaisti – paši piedalās ar 

dubultu prieku, izjūt to, cik svarīgs viņš ir 

mammai un tētim.  













Vecāki piedalās visos 

pasākumos, tādējādi 

izrādot cieņu un atbalstu 

saviem bērniem. 



 Cilvēku savstarpējās attiecībās cieņai ir liela 

nozīme. Savstarpēja cieņa uzlabo cilvēku 

attiecības. Tur, kur ienāk rupjība, savstarpēji 

apvainojumi, iezīmējas attiecību katastrofa.  

 Par cieņu varam domāt divējādi: no vienas puses, 

cieņa ir kaut kas tāds, kas pienākas ikvienam 

cilvēkam, lai cik veiksmīgs vai neveiksmīgs viņš 

būtu. No otras - ir cieņa, ko var iegūt tikai ar 

laiku. Nopelnīt ar savu attieksmi pret darbu un 

pret cilvēkiem. 

 



Novēlu Jums savā darbā iegūt 

cieņu no saviem skolēniem, jo 

tas ir mūsu darba pamats.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 

 


