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NO AUTORES
Šī e-burtnīca izklāsta informāciju par jaunāko
tendenci

brīvprātīgo

darba

attīstībā

pēdējās

desmitgadēs ASV - “service learning”.

Tiešajā

tulkojumā latviešu valodā tās nozīmē “kalpošana
sabiedrībai”. Būtībā “service learning” apzīmē
brīvprātīgo darbu skolās (turpmāk tiks pielietots šis
apzīmējums vārdiem “service learning” ), kad risinot
vietējās kopienas problēmas, jaunieši (skolēni vai
studenti) liek lietā akadēmiskas zināšanas un pēc tam
izvērtē, vai viņi ir sasnieguši to, ko cerēja vai nē, un ko
tad viņi galu galā personīgi iemācījās no paveiktā
darba.
“Service learning” nav parastais brīvprātīgais darbs, bet apmācības stratēģija, apzināti
izvēlētais ceļš, kurš palīdz risināt sabiedrībā esošus trūkumus. Daļēji Latvijā jau pielieto šo
metodi. Taču ļoti reti vai arī neapzinoties, ka tas ir brīvprātīgais darbs skolās. Šī
rokasgrāmata e-burtnīcas veidā ir domāta kā metodiskais materiāls skolotājiem, jaunatnes
darbiniekiem un jauniešu līderiem, lai sniegtu priekšstatu par atšķirīgiem „brīvprātīgā darba”
izmantotiem jēdzieniem (t.sk. organizētais brīvprātīgais darbs, individuālais brīvprātīgais
darbs u.tml.). Tas atbild uz jautājumu „Kas ir brīvprātīgais?”, sniedz īsu pārskatu par
brīvprātīgo kustības vēstures attīstību, apkopo ilggadīgu pieredzi darbā ar brīvprātīgajiem
jauniešiem un dažādās valstīs izmantotas darba metodes. Brīvprātīgā darba aktivitātes var
iekļaut gan audzināšanas nodarbību plānā, gan kāda atsevišķa mācību priekšmeta
programmā.
E-burtnīcā ir piedāvāti dažādi ieteikumi sociālo problēmu risināšanai caur brīvprātīgo darbu
skolās. Teorētiskās zināšanās papildinātas ar interaktīviem uzdevumiem ar dažādām darba
metodēm attiecīgajam skolēnu vecumam. Rokasgrāmatas nobeigumā tiek piedāvāts
brīvprātīgo ētikas kodekss, kuru var ņemt par paraugu. Un interneta vietnēs - www.nvoc.lv
un www.odinvita.lv - ir pieejāmi īsi video sižeti ar veiksmes stāstiem, tādējādi paplašinot
redzesloku par brīvprātīgā darba dažādību un atvieglojot informācijas saņemšanas procesu.
Novēlot veiksmi darbos,
Nataļja Demjaņenko, Sociālo brīvprātīgo biedrības “ODIN/VITA” vadītāja
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PĀRSKATS PAR BRĪVPRĀTĪGO KUSTĪBAS ATTĪSTĪBU LATVIJAS TERITORIJĀ

Brīvprātīgais darbs Latvijas teritorijā izgāja vairākus
posmus, kuri bieži vien pastāvēja vienlaicīgi un
papildināja viens otru.
Kopš aizsākumiem brīvprātīgā darbība tika atpazīta kā
papildinājums būt par labu kaimiņu, cilts, tad kopienas
locekli, jo cilvēks izvēlējās palīdzēt citiem, kam viņa
palīdzība bija nepieciešama, un iesaistījās savas
apkārtējās vides uzlabošanā. Sākoties viduslaikiem savu
spēku ņēma kristīgā jeb reliģiskā filantropija.
18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta pirmajā pusē sākās plašāka biedrību dibināšana,
kuras pārsvarā bija zinātniskās, labdarības, savstarpējās palīdzības biedrības un citas. Tā,
piemēram, 1918. gadā savu darbību uzsāka Latvijas Sarkanais Krusts.
Jau Latvijas neatkarības pirmos gados, un tieši 1923. gadā tika pieņemts un izsludināts
likums par bezpeļņas biedrībām un to savienībām, kas noteica, ka pilsoņiem ir tiesības
likuma robežās apvienoties biedrībās.
Padomju laikā visas agrākās biedrības tika
likvidētas

vai

pārorganizētas,

kas

ļautu

organizēt kolektīvu darbību kopējā mērķa
sasniegšanai saskaņā ar Komunistiskās partijas
lēmumiem. Bija izveidotas jaunas organizācijas
un struktūrvienības: komjaunieši, tīmurieši,
oktobrēni un vairāki pašdarbības kolektīvi.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, mainoties sabiedriskajai iekārtai, notikušas
pārmaiņas arī sabiedrisko organizāciju vidū. Daļa organizāciju izjuka vai zaudēja savu
aktivitāti un ietekmi, un dibinājās jaunas. Pārejas periodā uz demokrātisku valsti pārveidojās
arī nevalstisko organizāciju struktūra, darbības formas un loma sabiedrībā.

5

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA BŪTĪBA
Mūsdienās brīvprātīgo darbība pasaulē tiek atpazīta kā svarīga iedzīvotāju izpausme un
būtisks elements demokrātijai. Tā tiek veikta pēc brīvas izvēles, un tā kalpo kā iedarbīgs
spēks sociālajām izmaiņām, jo ar brīvprātīgo darbu tiek novērstas ekonomiskas, kultūras,
sociālas, reliģiskas un politiskas pretrunas.
Brīvprātīgo kustība ir uz filantropijas pamata balstīta darbība. Tas nozīmē, ka indivīds
piedāvā savu laiku, enerģiju un prasmes pēc brīvas izvēles, lai palīdzētu sabiedrībai
kopumā padarīt savu dzīves telpu kvalitatīvāku. Pretī viņš saņem iespējas izmantot savas
spējas un pieredzi, attīstīt intereses, gūt pieredzi un zināšanas jaunās jomās, palīdzēt
kādam, kam tas ir ļoti vajadzīgs, ietekmēt sabiedrībā notiekošās izmaiņas un būt
iesaistītam tajās.
Brīvprātīgo darbu veic ļoti dažādi cilvēki gan pēc vecuma, sākot no bērna gadiem līdz
pensijas vecumam, gan pēc profesijām un dzīves pieredzes – studenti, skolēni, ministriju
ierēdņi, žurnāla redaktore, dzejniece, psihologs, pensionēta ārste utt. Tie var būt
kādreizējie pacienti, indivīdi, kurus interesē sociālais darbs, psiholoģija vai citas ar
palīdzību saistītas profesijas pārstāvji. Nodarbinātie cilvēki dažkārt strādā kā brīvprātīgie,
lai piešķirtu nozīmi savai ikdienas dzīvei un dotu ieguldījumu sabiedrībai. Veci un
vientuļi cilvēki strādā brīvprātīgo darbu, jo tas viņiem palīdz būt aktīviem un noderīgiem.
Organizētais brīvprātīgais darbs attiecas uz iestādēm un biedrībām, kuras to ilglaicīgi
koordinē un veic attiecīgus dokumentēšanas pasākumus. Šo organizāciju uzdevumā ir
uzlabot un kontrolēt sniegto pakalpojumu kvalitāti, prognozēt augošās vajadzības jeb
pakalpojumu pieprasījumu, veicināt brīvprātīgo darbības atzīšanu nodarbinātības un formālās izglītības procesā un izveidot sistēmas, lai novērtētu brīvprātīgo darba ekonomisko
vērtību.
Savukārt individuālais brīvprātīgais darbs nekur netiek dokumentēts. Piemēram,
kaimiņienei palīdzēji pārbīdīt mēbeles dzīvoklī vai salikt malku šķūnī, draudzene palūdza
pieskatīt bērnus uz pāris stundām vai klasesbiedrs lūdza paskaidrot kā risināt
matemātisko uzdevumu.
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Protams, katrs brīvprātīgais strādā, veicot atšķirīgus uzdevumus – kāds vairāk piedalās,
palīdzot praktiskā klientu aprūpē, cits sniedz atbalstu un mierinājumu, cits veic tehniskus
pienākumus: katrs pēc savām spējām, zināšanām un vēlēšanās. Piemēram, tas varētu būt:


problēmu noteikšana, ideju un priekšlikumu ierosināšana;



darbu plānošana, koordinēšana un ieviešana: pasākumu, semināru, konferenču,
labdarības akciju organizēšana un vadīšana; projektu izstrāde un realizācija,
grāmatveža, direktora vai kurjera uzdevumu veikšana;



praktisku pienākumu veikšana: ēst gatavošana, humānās palīdzības sniegšana,
izglītojošā un audzinošā darba veikšana;



dažādu tehnisku uzdevumu izpilde: dātu vākšana un apkopošana, informācijas
uzkrāšana un izplatīšana, kontaktu uzturēšana ar plašsaziņas līdzekļiem, organizācijas
tēla veidošana sabiedrībā.

TĪMEKĻA RESURSI
Kas ir brīvprātīgais darbs? (latviešu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=zbWYDDMheE0
Brīvprātīgais darbs Āfrikā (angļu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=ly16wy_nuL8
http://www.youtube.com/watch?v=zoZ6hGVFwWA&feature=fvw
Brīvprātīgie (subtitri angļu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=s5KDo8dVumw&feature=related
Brīvprātīgais darbs Springfieldas vidusskolā (angļu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=2LNcp0PyFpo&feature=related
Kļūsti par brīvprātīgo (angļu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=WjqCojle9Bk&feature=related
Brīvprātīgie: visi tev apkārt (angļu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=p37g0tQHhds
Brīvprātīgais darbs Nikaraguā (vācu valodā)
http://www.youtube.com/watch?v=rDKHwy5QYiY
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BRĪVPRĀTĪGUMS - DĀVANA VAI APMAIŅA?
Dāvanā saredz brīvprātīgo darbību un tas rezultātu: brīvprātīgais piedāvā sevi un savus
pakalpojumus. Bieži vien tas izskatās kā progress tikai vienā virzienā. Brīvprātīgais dod un
labumasaņēmējs saņem. Lai gan ir svarīgi atcerēties, ka brīvprātīgumā pastāv šis
„dāvinājuma elements”, tomēr katrs brīvprātīgais arī ko gaida pretī no organizācijas un
labumasaņēmēja. Ideālā situācijā tā būtu vienlīdzīga apmaiņa, kad sakristu „piedāvājums” ar
„pieprasījumu”. Par šīs apmaiņas noteikumiem var vienoties atsevišķi ar katru brīvprātīgo.
Daudzas organizācijas noslēdz arī rakstisku vienošanos, kurā paredzēti galvenie sadarbības
nosacījumi brīvprātīgajam. Taču brīvprātīgais darbs ir ne tikai dāvana, bet arī savstarpēja
apmaiņa:
BRĪVPRĀTĪGAIS

PIEDĀVĀJUMI







Laiks
Pieredze
Prasmes, iemaņas
Kvalifikācija
Attieksme

 Gandarījums par

paveikto darbu
VAJADZĪBAS

 Atbalsts
 Motivācijas

piedāvājums

LABUMA SAŅĒMĒJS

 Lai uzdevumi tiktu

izpildīti noteiktā
veidā un noteiktā
standarta līmenī

VAJADZĪBAS

 Skaidri definēti

uzdevumi
 Informācija
 Atbalsts
 Iespēja īstenot

PIEDĀVĀJUMI

motivāciju

Protams katram cilvēkam ir sava motivācija brīvprātīgā darba veikšanai. No visvairāk
minētiem iemesliem, cilvēki bieži vien veic brīvprātīgo darbu, lai


palīdzētu citiem.



iegūtu kādas noteiktas prasmes, zināšanas, pieredzi.



atrastu jaunus draugus un būtu saskarsmē ar citiem cilvēkiem.



piedalītos problēmu risināšanā, kuras satrauc.



justos vajadzīgs un novērtēts.



dalītos savās zināšanās un pieredzē.



celtu pašapziņu.



aizpildītu brīvo laiku.



iekļūtu konkrētajā organizācijā vai darbības jomā, kura interesē.



apsvērtu nākotnes karjeras izvēli.
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KĀ IZMANTOT BRĪVPRĀTĪGO DARBU SKOLĀ?
Lai mācību procesā pilnā mērā apgūtu visu materiālu, nepieciešama skolēnu aktīva
līdzdarbība. Brīvprātīgais darbs sava ziņā ir viens no neformālās izglītības veidiem „mācoties
darot”, kurš lielā mērā papildina formālo izglītību un sagatavo jauniešus darba videi.
Atraktīvā un neformālā veidā tā māca un piedāvā:


dzīves prasmes un iemaņas;



pieredzi organizēt pasākumus;



iespēju īstenot savus sapņus un idejas;



prasmi darboties komandā;



satraucošu un pilnvērtīgu dzīvi;



daudz jaunu draugu un domubiedrus;



iespēju iepazīt svešas kultūras;



plašāku redzesloku un daudz citas

MI RSTAM,
KO DZIRD AM, TO AIZ
AMIES,
KO REDZAM, TO AT CER
TAM.
KO IZDARĀM, TO SAPRO

nenovērtējamas iespējas, kas palīdz
jauniešiem atrast savu vietu dzīvē.
Tas nav parastais brīvprātīgais darbs, jo apvieno
darbu ar iepriekš gūtām dažādās jomās akadēmiskām zināšanām un to pielietošanu dzīvē.
Un tad palīdzot kādai kundzei veco ļaužu pansionātā pazūd jautājums: “Kāpēc es to daru?”
Veicot brīvprātīgā darba aktivitāti, skolēni piemēro akadēmiskās, sociālās un personīgās
prasmes, lai uzlabotu savu kopienu. Viņi pieņem reālus nevis hipotētiskus lēmumus, aug kā
indivīdi, iegūst vienaudžu ievērošanu un veicina pilsonisko līdzdalību. Jebkuram ir iespēja
iegūt veiksmīgu pieredzi neatkarīgi no jauniešu spēju līmeņa, gūt dziļāku izpratni par sevi,
savu kopienu un sabiedrību, kā arī attīstīties kā līderim, kas uzņemas iniciatīvu, risina
problēmas, strādā komandā un liek lietā savas spējas, lai palīdzētu citiem.
Brīvprātīgā darba projektus var iekļaut dažādu mācības programmu sfērās. Tas nav skolotāju
papildpienākums, bet gan instruments un līdzeklis, lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos
materiāla apguvē, paaugstinot viņu potenciālu sasniegt konkrētus akadēmiskus mācīšanas
mērķus.
Brīvprātīgais darbs kā apmācības stratēģija apvieno apzinīgu brīvprātīgā darba veikšanu ar
mācību programmu un nodrošina bagātu prakses pieredzi, tādējādi veicinot pilsonisko
līdzdalību un stiprinot kopienu, jo ieguvēji ir gan jaunieši, gan kopiena.
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Šajā skatījumā brīvprātīgais darbs izglītības sistēmā tiek saskatīts kā iespēja:


izglītības problēmu risinājumam, kad vecāko klašu audzēkni palīdz jaunāko klašu
audzēkņiem nodarbībās materiāla apgūšanā;



iespēja jauniešiem apgūt jaunu pieredzi un pārvarēt sociālā rakstura kompleksus;



kontaktu veidošana, jo tikai kopā sadarbojoties var sasniegt labāku rezultātu;



sociālo problēmu risinājumam, kad jaunieši uzņemas rūpes par savu vienaudzi ar
invaliditāti;



lietderīga laika pavadīšana, jo jaunieši veic viņiem interesantu darbu;



ātrāk piedāvā risinājumus, jo uzreiz reaģē uz esošo problēmu;



veselīga dzīvesveida popularizēšana ar jauniešu palīdzību.

Sākumā mācoties iekļaut brīvprātīgo darbu mācības procesā un meklējot pareizus ceļus, var
šķist, ka tas ir papilddarbs skolotājam vai grupas līderim. Taču apgūstot praksi, daudz
vieglāk kļūst saredzēt mācību programmas un vērtīgas pieredzes iespēju savienojumu
kopienu1 partnerībā. Savukārt atzīmes priekšmetos un sasniegumi kopienā atalgo visu
iesaistīto centienus.

International School of Latvia brīvprātīgais darbs tiek iekļauts izglītības procesā jau
sen, turklāt ir noteikts minimālo vajadzīgo stundu skaits:
6.klase: 20 stundas gadā
7.klase: 25 stundas gadā
8.klase: 30 stundas gadā
9.klase: 35 stundas gadā
10.klase: 40 stundas gadā (sk. http://www.isl.edu.lv ).
Savukārt ASV ir brīvprātīgā darba semestris (“semester of service” ), kurā var
piedalīties bērni un jaunieši no 5-25 gadu vecuma, kuri veic brīvprātīgo darbu, un
tieši vismaz 70 stundas semestrī. Programmas mērķis “semester of service” ir izglītot
sabiedrību par jaunatnes spējām rast problēmu risinājumus, jo bērni un jaunieši tiek
uztverti kā kopienas līderi. (sk. http://www.semesterofservice.org/)

kopiena1 - Par kopienu šajā gadījumā var uzskatīt skolas teritoriju un iedzīvotājus, kas dzīvo tiešā
apkārtnē, vecākus un citus aģentus, kuri palīdz jautājumu risināšanā.
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Dažās skolās var pielietot šo metodi, lai uzlabotu starppersonu attiecības vai drošību skolas
teritorijā, izveidojot brīvprātīgo mentoru programmas (Big brother big siter, Balū un Tu)
vai izdaiļojot ar zaļumiem apkārtni.
Turklāt

brīvprātīgais

darbs

skolā

jautri

iet

roku-rokā

ar

visiem

mācību

priekšmetiem. Savukārt pētījumi rāda, ka bērniem, kas sāk dot atpakaļ savā kopienā agrā
vecumā, visticamāk, turpinās to darīt visa mūža garumā.
Pateicoties brīvprātīgajam darbam skolā skolēni uzzina vairāk par dažādām profesijām: gan
tieši no personiskās pieredzes, darot kādu aktivitāti, gan netieši, satiekot dažādus
speciālistus. Piemēram, skolēni uzņemoties atbildību organizēt laiku bērniem (arī bērniem
ar invaliditāti), uzzina vairāk par mākslas terapiju un darbu ar bērniem.
Brīvprātīgā darba virzieni var būt ļoti dažādi:
MĀKSLA UN KULTŪRA

CILVĒKTIESĪBAS

SPORTS

ZAĻA DOMĀŠANA UN DZĪVE

DZĪVNIEKI

RELIĢIJA

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

SENIORI

Brīvprātīgais darbs sākas sagatavošanas stadijā, kad skolēni izpēta vispārējo
problēmjautājumu, tās cēloņus, demogrāfiju un sekas, un pēc tam nosaka šīs problēmas
ietekmi savā kopienā. Piemēram, pētot veselības statistiku valsts un vietējā līmenī dod
studentiem iespēju salīdzināt vispārējo veselību cilvēkiem, kuri dzīvo viņu pilsēta ar pārējo
valsti. Kad skolēni ir atzinuši vajadzību savā sabiedrībā viņi var rīkoties, izstrādājot
pasākumus, kuros var gan paši aktīvi līdzdarboties, gan iesaistīt citus cilvēkus. Pēc projekta
pabeigšanas, ir svarīgi, lai studenti sniedz atgriezenisko saikni individuālo un no visas
grupas, lai apkopotu sasniegumus vai to ietekmi uz sabiedrību. Visbeidzot, studentiem ir
jāatzīmē viņu smago darbu un centību.
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KAS IEGŪST NO BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA SKOLĀS?

Skolēni gūst labumu no augstākiem
akadēmiskiem sasniegumiem,
attiecīgās izglītības iespējas, saiknes
ar sabiedrību un līderības iespējas.
Skolotāji saņem pilnvarojumu, lai veidotu
vidi skolēnu panākumiem, un spējas
izmantot starpnozaru pieeju mācībām.

Politiķi iegūst no tā, ka skolēni
kļūst atbildīgi un produktīvi darba
ņēmējiem un iedzīvotājiem, jo
skolēni iegūst reālas pasaules
sabiedrisko un profesionālo
pieredzi.

Skolas administrācija iegūst no
lielākās sadarbības skolās
ietvaros, ciešākas saiknes ar
sabiedrību, lielākas sabiedrības
atbalsta skolai, iespējas
demonstrēt efektīvas mācīšanas
un sabiedriskā darba

Kopiena iegūst no iespējas veidot nākotnes
darbaspēku, lielāku skolēnu atbildības un
piederības sajūtu kopienai, iespēja palīdzēt
skolēniem kļūt par apzinīgiem iedzīvotājiem, jau
apgūstot problēmu risināšanu un vadības prasmes.
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BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA ĪPATNĪBAS SKOLĀS

Sabiedriski nozīmīga darba veikšana, jo jauniešu darbs atbilst kopienas vajadzībām un
risina tās problēmas. Jaunieši tiek uztverti kā resursi, vērtīgi kopienas locekļi un pozitīvo
pārmaiņu darītāji. Tas motivē jauniešus vēl vairāk iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā.
Sasaiste ar mācību programmu, jo brīvprātīgais darbs tiek pielietots kā līdzeklis, lai
sasniegtu mācību procesa mērķus. Jauniešiem jāredz un jāsaprot pašiem, kādu mācību
priekšmetu zināšanas tiks pielietotas un kādā veidā, tādējādi vēlāk viņi varēs izvērtēt, cik lielā
mērā viņi tās zināšanas izmantoja.
Jauniešu aktīvā līdzdalība. Jaunieši iegūst pieredzi plānošanā, pārvaldīšanā un izvērtēšanā.
Lai iesaistītu jauniešus un veicinātu to interesi, brīvprātīgā darba aktivitātei jāatbilst viņu
slēptākām un atvērtām problēmām, tad jaunieši vairāk iedziļinās ne vien emocionāli, bet arī
intelektuāli un vairāk pūļu iegulda brīvprātīgajā darbā. Tas, savukārt, veicina pozitīvu sevis
attīstību, padziļinātu izglītību un efektīvu mērķa noteikšanu. Būtiska lieta ir iedrošināt
jauniešus izteikt viņu intereses, nevis vienkārši iepazīstināt viņus ar problēmu un projekta
saturu, neņemot vērā viņu vajadzības un intereses. Lai viņi dalās ar savām idejām un paši
izvērtē, kāda ideja ir aktuālākā attiecīgajā laikā.
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Partnerība nozīmē sadarbību, kura savstarpēji izdevīga un risina sabiedrības vajadzības.
Pieaugušie vai grupu līderi veic mentora lomu un palīdz organizēt komunikāciju starp
jauniešiem un citām grupām, organizāciju un kopienas pārstāvjiem. Tomēr nekādā
gadījumā viņi neuzspiež jauniešiem savu gribu un neierobežo neatkarību. Jaunatnes līderība
vienmēr tiek veicināta un augsti vērtēta, tāpēc jāievēro smalka līnija starp sadarbību ar
jaunatni un viņu pārmērīgu uzraudzību. Veiksmīgai jauniešu un pieaugušo sadarbībai jāņem
vērā daži ieteikumi:

IETEIKUMI JAUNIEŠIEM

 Runā!

IETEIKUMI PIEAUGUŠIEM

 Iesaisti jaunatni lēmumu pieņemšanā, kas

ietekmē viņu dzīvi.
 Aicini pieaugušos dalīties savās prasmēs,

pieredzē un ar resursiem.

 Kad klausies, tiešām uzklausi jauniešus un

esi gatavs mācīties no viņiem.
 Veltī laiku un enerģiju, lai darītu

darbu.

 Sniedz jauniešiem informāciju un

apmācību, kas vajadzīga, lai viņi gūtu
panākumus.

 Uzņemies atbildību nopietni.
 Iesaisti citus jauniešus.

 Pievērs īpašu uzmanību, iesaistot

jauniešus, piem., lai sanāksmes būtu
pielāgotas mācību stundu sarakstam.

 Nelieto stereotipus attiecībā uz

pieaugušajiem.
 Plāno sanāksmes tā, lai visi justos gaidīti.
 Nedomā, ka katrs pieaugušais izturēsies

pret tevi kā pret bērnu.

 Nelieto stereotipus attiecībā uz jaunatni.
 Nevaino visus jauniešus, ja kāds jaunietis

neattaisnoja tavas cerības.

Brīvprātīgais darbs ietver daudzkārtaino izvērtēšanu, kas mudina dziļas pārdomas, savas
rīcības un attieksmes pret sabiedrību analīzi, aktivitātes ieviešanas kvalitātes uzraudzību.
Nav pietiekami vienkārši atzīt jauniešus kā resursu, noteikti jāizsaka atzinība par paveikto
brīvprātīgo darbu un sasniegumu nozīmīgumu.
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BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VEIKŠANA SKOLĀS

1.posms: Idejas rašanās un situācijas analīze
Svarīgākais moments ir skolēnu aktīva iesaistīšana brīvprātīgā darba procesā, sākot ar
vajadzību identificēšanu, izpētot problēmjautājumu un sastādot plānus. Kad jaunieši tiek
uzklausīti un viņu ieteikumi tiek ņemti vērā, viņi emocionāli un intelektuāli vairāk iesaistās
procesā. Pie tam skolēni demonstrē arī citas individuālās stiprās puses, kuras parasto
nodarbību laikā netiek izmantotas.
Seko šiem soļiem:
1.analīze vienaudžu un viņu partneru intereses, prasmes, talantus
2.identificē viņu un kopienas vajadzības, sastādi to listi.
3.izvēlies vienu kopienas vajadzību un pārdomā, ko tu par to zini:
Kāds ir cēlonis?
Kas jau palīdz? Un kā var palīdzēt?
Ko vajadzētu zināt par šo kopienas vajadzību un kas to jau risina?
Kā tu vari to uzzināt?
Vai attiecīgai mērķauditorijai tiešam ir vajadzīga attiecīga aktivitāte?
Varbūt ir kādi ierobežojumi? (invaliditāte, alerģija utt.)

4.konkretizē pamatproblēmu
5.noformulē reāli izmērāmu mērķi. Šie jautājumi tev palīdzēs:
Ko es gribētu izdarīt? Kādas var būt sekas? Un kas no tām iegūst?
Ko es varu atļauties izdarīt? (atkarībā no laika, naudas, utt.)
Ko es reāli varu izdarīt?

6.sāc meklēt partnerus
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2.posms: Sagatavošanās un plānošana
Skolotāja vai jauniešu līdera uzraudzībā skolēni nosaka, kādu mācību priekšmetu zināšanas
tiek izmantotas attiecīgajā brīvprātīgā darba aktivitātē un konkretizē, kādas zināšanas viņiem
trūkst.
1. Izveido komandu. Paskaties sev apkārt (ģimene, draugi, skola, kaimiņi)
un izvēlies domubiedrus, kuri ir gatavi iet līdz galam.
2. Meklē atbalstītājus (gan morālā, gan finanšu ziņā). Šajā darbā tev
noderēs rakstiski sagatavotais priekšlikums (sk. 16.lpp.)
3. Sagatavo plānu, kad un kur organizēt darba grupas sēdes?
4. Sadaliet pienākumus. Kurš par ko atbild?
№ Kas?
(vārds, uzvārds)
1 Valdis Bērziņš

Ko darīs?

Līdz kuram

Kādi resursi

(pienākums, uzdevumi)

datumam?

nepieciešami?

Scenārija sagatavošana

29.septembrim

Dators, printeris
Papīrs

2

5. Sastādi darbības plānu. Ko tu gribi sasniegt un kādā laikā? Kad jāsāk
gatavoties pasākumam, lai visu paspētu?
№ Aktivitātes nosaukums
1

Scenārija sagatavošana

2

Jaungada balles mēģinājumi

3

Jaungada balle

4

Rezultātu izvērtēšana

oktobris

novembris

decembris

janvāris

x
x

x
x
x

6. Izvērtē izdevumus. Cik naudas būs nepieciešams? (transportēšana,
materiāls, tehniskais nodrošinājums, kopēšana, pasta izdevumi, telpa
aktivitātei, kancelejas preces utt.) Un padomā, kā var piesaistīt šo
finansējumu? Varbūt skola var palīdzēt ar kancelejas precēm? Un kūkas
var izcept mājas?
7. Dabū nepieciešamas rakstiskās atļaujas. Atkarībā no projekta būtības
iespējams būs vajadzīga atļauja no skolas direktora, skolotāja, vecākiem,
kaimiņiem. Labāk laicīgi pabrīdināt visas personas, kuras skar šī aktivitāte
nekā vēlāk izskaidroties, piem., kāpēc bija tāds troksnis.
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3.posms: Plāna ieviešana
Izmantojot dažādas darba metodes (brīvprātīgo darbu, aptauju, darba
grupas, prezentācijas utt.) un iepriekš apgūtās zināšanas un prasmes,
skolēni uzņēmās darbību, kurai ir vērtība, mērķi, nozīme, reālas sekas
un ietekme. Skolotāja vai jauniešu līdera uzraudzībā skolēni drošā apkārtējā vidē mācās, pieļauj kļūdas un sasniedz sasniegumus.
Brīvprātīgā darba aktivitāte var tikt ieviesta dzīvē mācību gada, semestra, divu nedēļu vai
vienas dienas laikā.
Aktivitātes tiek ieviestas attiecīgi iepriekš sagatavotam darbības plānam. Gadījumā, ja kaut
kas mainās, tas tiek atzīmēts plāna, tādējādi visiem iesaistītiem dalībniekiem jābūt lietas
kursā. Nevajag bīties vai uztraukties, ja aktivitāšu plāns mazliet mainās un kaut kas tiek
atlikts uz vēlāku laiku. Galvenais, lai viss būtu reāli izpildāms un sasniedzams.
Ieviešot aktivitāti, jāapzinās nepieciešamību informēt cilvēkus par pasākuma norisi. Var izveidot flajeru, sagatavot sludinājumu vai plakātu uz sludinājuma dēļa, izsūtīt preses relīzes
vai izlikt informāciju skolas mājas lapā.

KĀ SAGATAVOT PRIEKŠLIKUMU?
1.

Apraksti savu ideju un tad piedāvā to izskatīšanai skolotājam, kurš var
palīdzēt tev to īstenot.

2.

Dod nosaukumu brīvprātīgā darba aktivitātei

3.

Identificē mērķauditoriju, kam tas domāts

4.

Konkretizē rīkotājus, kuri to īstenos

5.

Noteikti uzraksti savu kontaktinformāciju

6.

Īsi apraksti savu ideju

7.

Apraksti soli pa solim, kā tu domā ieviest savu projektu

8.

Sastādi nepieciešama inventāra sarakstu vai kādas prasmes tev/tavai
komandai iztrūkst

9.

Cik izmaksās tavas idejas ieviešana? Projekta budžets

10.

Nosaki datumu, kad projekts tiks iesākts un tiek plānots pabeigt
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4.posms: Atgriezeniskā saite
Sistemātiskās pārdomāšanas laikā, skolotājs un skolēni analīze: kas notika, nosaka
pārmaiņas, apspriež domas un izjūtas, analizē savu pieredzi notikušā kontekstā
izskatīta projekta uzlabojumus, izsaka priekšlikumus un jaunas idejas un saņem
atgriezenisko saiti.
Pārdomā savu pieredzi, kad projekts ir beidzies. Apspriež to ar ģimeni, komandu, skolotāju,
draugiem vai kaimiņiem. Apraksti to skolas avīzē vai blogā. Uzraksti poēmu, saceri dzeju,
dziesmu vai deju, izveido video vai audio ierakstu, tādējādi iedvesmojot citus pievienoties
tev.
Mēģini atbildēt uz jautājumiem:
Ko tu iemācījies?
Ko tu paveici?
Kādas ir tavas izjūtas, bažas vai prieki?
Vai tu to paveiktu vēlreiz?
Kā tu uzlabotu jau paveikto?
Vai tu atkārtosi? Kad?

Piezīmes Dienas grāmatā
Aktivitātes
noslēguma
datums
Piem.
2010.gada
15.oktobris

Aktivitātes
apraksts

Kopējais stundu
skaits

Supervizora
paraksts

Supervizora
kontakti
(mobilais)

Palīdzība
matemātikā

6 stundas

Ieva Šraube

67811192

Izvērtēšana:
(ņemiet šos jautājumus sev palīgā. Atbildēm jābūt viena paragrāfa garumā, daloties jūsu ietekmē,
gaidās, nevis atstāstījumam par padarīto.)
 Kādi bija tavi pirmie iespaidi par sabiedrisko pakalpojumu?
 Vai tā bija līdzīga vai atšķirīga no tā, ko tu sagaidīji?
 Kā tava darbība izmainīja tavu viedokli par citiem, tavu ģimeni / kolēģiem / utt.?
 Ko tu personīgi uzzināji par sevi, veicot šo sabiedrisko darbu?
 Kādus ieteikumus tu novēlētu attiecībā uz šo sabiedrisko darbu?

18

5.posms: demonstrācija un atzinības izteikšana
Skolēni demonstrē ko un kā viņi iemācījās, atzīmējot prasmes, jaunas domas un brīvprātīgā
darba rezultātus.
Skolēni var:


Rakstīt atskaiti



Sagatavot rakstu vietējai presei



Izvietot publikāciju tīmekļa lapā



Novadīt prezentāciju vai priekšnesumu



Noorganizēt mākslas darbu vai fotogrāfiju izstādi

DARBA LAPA BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA AKTIVITĀTES IZSTRĀDEI
Aizpildi šo tabulu, lai redzētu sasaisti starp brīvprātīgā darba aktivitāti un mācības programmas mērķiem. Piemēri 9.-.12.klašu audzēkņu aktivitātēm:
1.piemērs
Kopienas vajadzība(s)

Pilsētā var redzēt, ka dažreiz
kādā vietā ir sasisti logi,
salauzti soliņi utt.

Mācību programmas

Brīvprātīgā darba

mērķi(s)

aktivitātes īss apraksts

sociālās studijas, veicot

Izpētīt, kur, kad un kādēļ

izpēti

vandālisms ir noticis, pārskatīt
pētījumus, vietējo un

vizuālā māksla zīmju,

nacionālo laikrakstu rakstus,

grāmatzīmju un uzlīmju

televīzijas ziņu

sagatavošanas gaitā

raidījumus. Iepazīties ar
statistiku, cik liels jauniešu

datorzinības: izpēte tīmekļī,

skaits, kuri iesaistīti pusaudžu

darbs MS Power Point,

vandālismā un noziedzībā.

Adobe Photoshop, Corel

Izstrādāt un īstenot pret

Draw, Paint

vandālismu kampaņu skolā:
izveidot zīmes, grāmatzīmes,
uzlīmes un PowerPoint
prezentācijas. Dalīties ar
amatpersonām savā pieredzē.

19

2.piemērs
Kopienas vajadzība(s)

Mācību programmas

Brīvprātīgā darba

mērķi(s)

aktivitātes īss apraksts

lielākā daļa skolēnu skolā

valodu māksla, veidojot

Skolēnu starpā apspriest

pilnībā neizprot problēmas,

filmu

skolēnu ar īpašām vajadzībām

ar kurām saskaras cilvēki ar

uzdevumus un tiesības. Izpētīt

invaliditāti, t.sk. problēmas

komunikācija, specializētas

tīmekļa vietnēs un citos avotos

sakarā ar fiziskā, sociālā vai

leksikas apgūve

informāciju par viņu

garīgā rakstura

problēmām, tiesībām un

traucējumiem, bet arī stress,

sociālās studijas: kritiska

iespējamiem risinājumiem.

darbības un vārdi, kuri ir

domāšana, problēmu

Nofilmēt intervijas ar

vērsti pret viņiem.

risināšanas meklēšana, ar

skolēniem ar invaliditāti un

invaliditāti saistīto grūtību

jauniešiem, kuri ir viņiem

izpēte, izpēte cilvēku ar

apkārt.

invaliditāti tiesības
veselības mācības:
invaliditātes traucējumu
risinājumi: terapijas
datorzinības: darbs ar video
intervijām un to apstrāde
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VADLĪNIJAS UN IETEIKUMI DARBAM AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Lai izveidotu vienotāku sabiedrību mums jāsāk mācīt bērnus, kad viņi vēl ir mazā
vecumu. Jo agrākā vecumā jaunieši iesaistās, jo vairāk viņi iesaistās brīvprātīgajā darbā vēlāk,
kad ir jau izauguši. Taču jāņem vērā katra vecuma īpatnības (stiprās un vājās puses) un
bērnu attīstības izmaiņas, lai stiprinātu brīvprātīgā darba tradīciju pozitīvo ietekmi.
ATTĪSTĪBAS IZMAIŅAS JAUNĀKĀ VECUMA SKOLĒNIEM (7-12 GADI)
Fiziskā attīstība


uzlabojas koordinācija un ir spējīgi pielietot pieaugušo darba metodes, taču jābūt supervīzoram



fiziskās nodarbības ņem no bērniem vairāk enerģijas nekā no vecākā vecuma jauniešiem



nervu sistēmas traucējumi, no kā izriet paaugstināts uzbudinošs stāvoklis, uzbudināmība,
rūdījums



īpaša uzmanība jāpievērš bērnu pareizai stājai un pareizai elpošanai

Emocionālā attīstība


drosme un gatavība izmēģināt jaunas lietas, mācās tikt galā ar grūtībām, sāk domāt par
citu jūtām



vāji apzinās un saprot savas un citu emocijas



sejas izteiksme bieži vien tiek uztverta kļūdaini, kas var novest pie neadekvātas reakcijas

Garīgā attīstība


zina, kas ir labi vai slikti



labāk saprot cēloņus un sekas, uzlabojas valodas prasmes un atmiņas spējas



grūti koncentrēties uz kāda objekta vai tēmas, savukārt intensīvs uzmanību prasošs
process rada nogurumu



grūti uztvert abstraktus vārdus, jo tie nav saistīti ar realitāti, kam par iemeslu ir vājas
zināšanas par sabiedrības un dabas likumsakarībām



iegaumēšanai ir tīri mehānisks raksturs, kurš atkarīgs no iespaida spēka vai no daudzkārtīgas atkārtošanas
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Īpašās prasības


uzlabojas sociālās prasmes: ir vajadzība pēc attiecībām un saskarsmes



liela loma bērnu attīstībā ir spēlēm, kuras prasa demonstrēt jau apgūtas zināšanas, prasmes un iemaņas, redzesloku un reaģēt uz dažādiem spēles apstākļiem un mainīgām situācijām. Spēles gaitā attīstās visas bērna psihiskās funkcijas un prasmes: maņas, uztvere,
uzmanība, operatīva atmiņa, iztēle, domāšana, sociālas izjūtas un gribasspēks



šajā vecumā veidojās mīlestība pret dzimteni, lepnums par savu tautu un draudzības izpratne



draugi ir ne visiem bērniem, kas nereti var novest pie vientulības un izradītas nepatikas no
citu bērnu puses



bērniem ir citāda laika uztvere

Ieteikumi


noteikti jāplāno kādu īpašu veidu, kā atzīt bērna centienus. Atzinība par paveikto ir
svarīga gan pašam bērnam, jo ceļ viņa nozīmi sabiedrībā, gan sabiedriski, jo palielina
sabiedrības informētību par viņu potenciālu un sasniegumus.



darbs, kur nepieciešama sociālā mijiedarbība (1) veco ļaužu pansionāti, (2) apmeklēt
slimos (bērniem šajā vecumā ir tendence slimot, tādēļ jāveic papildus drošības
pasākumi), (3) spēles ar bērniem un jauniešiem ar attīstības traucējumiem. Jaunatne
mācās izjūtas un parādīt līdzjūtību, šīs aktivitātes ir lieliskas gan emocionālai un
individuālai attīstībai. Brīdinājums: aktivitātēm jānotiek pieaugušo uzraudzībā.



kautrīgi bērni var izvēlēties pastaigas ar suņiem, apmīļot vai spēlēties ar kaķēnu vai citiem
dzīvniekiem, barot dzīvniekus, kuriem vajadzīga palīdzība. Uzmanību: tīrība ir svarīga, lai
bērni nesaslimtu no citiem dzīvniekiem. Pirms apmeklēt dzīvnieku patversmi ar bērniem,
labāk to apskatīt pašam.



atvērta saruna ir svarīga emocionālai attīstībai un individuālai izpausmei.
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ATTĪSTĪBAS IZMAIŅAS VIDĒJĀ VECUMA SKOLĒNIEM (13-15 GADI)
Fiziskā attīstība


garāki, stiprāki, ļoti laba roku-acu koordinācija.
Piezīme: tikai tāpēc, ka skolēns izskatās lielāks, nenozīmē kā viņš var veikt fiziski smago
darbu! Konkrēti šajā vecumā, skolēniem kaulu struktūra vēl tikai veidojas un pielāgojos. Trausli kauli ir vairāk uzņēmīgi pret lūšanām šajā vecumā nekā jebkas cits, esiet
uzmanīgi!



šajā periodā strauji izmainās iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbība, kas izraisa izmaiņas
visu orgānu un sistēmu, sevišķi nervu sistēmas darbībā, tāpēc pusaudži ir ātri uzbudināmi,
emocionāli nenoturīgi, ir nesavaldīgi. Ar endokrīno disfunkciju saistīta arī pusaudžu nelīdzsvarotība.

Emocionālā attīstība


rūpes par citiem (simpātijas veidošanās) un personālā atbildība



garastāvoklis pusaudžiem bieži mainās, dominē negatīvās emocijas – asaras bez iemesla,
dusmu uzliesmojums, atkal smiekli. Pusaudžu vecumā nervu sistēmai ir liela slodze gan
uz endokrīnās disharmonijas rēķina, gan uz psiholoģiskās slodzes rēķina, ko izraisa
fizioloģisko procesu un izmaiņu komplekss. Šajā periodā pazeminās aizsargspējas pret
negatīvajiem ārējās vides faktoriem, palielinās risks saslimt ar nervu sistēmas slimībām.
Nervu sistēma nevar izturēt pieaugošo slodzi. Daži pusaudži kļūst miegaini, izklaidīgi,
citi – ātri uzbudināmi, nervozi, nedisciplinēti.

Garīgā attīstība


spēja domāt vairāk abstrakti un saredzēt problēmas risinājumu no dažādām perspektīvām, sāk pielietot loģiku.



skolēnu intelektuālā aktivitāte ir ļoti augsta, taču prasmes attīstīsies tikai tajā darbībā,
kurā izsauc pozitīvas emocijas. Līdz ar to veiksme vai neveiksme būtiski iespaido mācīšanās motivāciju. Atzīmes spēlē nozīmīgu lomu savu spēju apliecinājumam.



pusaudža vecumā notiek pakāpeniskas pārmaiņas intelektuālajā darbībā. Notiek pakāpeniska pāreja no konkrētās uz abstraktīvām domāšanas formām. Konkrēti tēlainā domāšana attīstās tālāk. Taču jaunākajā pusaudža vecumā vēl daudziem skolēniem ir nepilnīga loģiskās domāšanas attīstība.
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Īpašās prasības


pusaudzis parasti asi pārdzīvo savas neveiksmes mācībās, taču bieži vēlas nomaskēt īsto
attieksmi pret šīm neveiksmēm, kas bieži izpaužas uzvedības traucējumos.

Ieteikumi


faktiski pusaudža psiholoģijā un uzvedībā vēl daudz kas saglabājies no bērna īpašībām –
arī nepietiekami nopietna attieksme pret pienākumiem. Pieaugušo mēģinājumi ietekmēt
gandrīz vienmēr izraisa pretreakciju, kas nelabvēlīgos apstākļos var pāraugt iekšējā konfliktā, kura saglabāšanās nereti noved pie personības attīstības aiztures.



šajā vecumā visvairāk nepieciešams pieaugušā atbalsts. Konfliktu starp pusaudzi un
pieaugušo var atrisināt, izveidojot draudzīgas, uzticēšanās pilnas attiecības, jo pusaudža
gados par vadošo darbību kļūst saskarsme dažādās situācijās. Pusaudžiem veidojas
pašvērtējums, ”pieaugušā sajūta”, patstāvība un prasme pakļauties, tāpēc pusaudža krīze
ir visspēcīgākā pēc savām izpausmēm starp visām pārējām. Tieši pusaudža vecumā tiek
apgūtas starppersonu saskarsmes normas un paņēmieni, tas ir, veidojas pasaules uzskats,
pašapziņa, ideāli, ētiskās normas, principi.



jauniešiem patīk aktivitātes, kurās ir iesaistītas visas piecas maņas. Jaunieši rīkojas aktīvāk,
ja saprot gala rezultātu, tāpēc vajadzīgs laiks, lai viņi dzirdētu, redzētu un saskartos ar
citām pasākuma aktivitātēm, lai turpmākās reizēs paši varētu aktīvāk iesaistīties.
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ATTĪSTĪBAS IZMAIŅAS VECĀKĀ VECUMA SKOLĒNIEM (16-18 GADI)
Fiziskā attīstība


fiziskajiem dotumiem ir nozīme personības īpašību nostiprināšanās procesā un jauniešu
profesionālajā orientācijā.

Emocionālā attīstība


pastiprinās interese par pretējo dzimumu.



sava fiziskā spēka, veselības un pievilcīguma apzināšanās ietekmē tādu īpašību kā pašpārliecinātības, drosmes, mundruma, optimisma un dzīvesprieka veidošanos.



fiziskā veselība, spēks un kustību vingrums, augstas darba spējas palīdz veidot prasmes un
iemaņas, paplašina profesijas izvēles iespējas. Un otrādi, apzinoties savu fizisko nespēku,
nepilnvērtību, infantilismu, vecāko klašu skolēni kļūst pesimistiskāki, vairs netic saviem
spēkiem, noslēdzas sevī. Tiem raksturīga nomāktība un apātija.

Garīgā attīstība


jauniešu motivācijā galveno vietu sāk ieņemt motīvi, kas saistīti ar pašnoteikšanos un
gatavošanos patstāvīgai dzīvei. Sevišķi spēcīgi šos motīvus iespaido dzīves plāni un
profesionālie nodomi, kas savukārt sekmē mācību motīvu veidošanos, maina attieksmi
pret mācību darbību.



šajā vecumā jau dominē tīšā motivācija, t.i., aizvien biežāk audzēkņi vadās pēc apzināti
izvirzītiem mērķiem, plāniem, ideāliem, nodomiem utt. Tīšā motivācija savukārt stipri
iespaido visu izziņas procesu, tādu kā atmiņa, domāšana, runa, uztvere, uzmanība u.c.,
norisi, turklāt visi šie procesi sasniedz pilnīgu attīstību.



jauniešu vecumā izziņas interesēm ir īpaša nozīme personas attīstības un socializācijas
procesā. Informācijas ieguve nodrošina ne tikai pamatu sistemātiskajai pasaules uztverei
un izpratnei, bet veicina arī izziņas procesu kā pamatu zināšanu uzkrāšanai, analīzei un
pielietošanai. Tāpēc šajā vecumā ir būtiski nostiprināt pusaudžos vajadzību meklēt un
izmantot dažādus informācijas avotus un resursus, lai nostiprinātu izziņas interesi kā
stabilu pieradumu attieksmi.

Īpašās prasības


līdz ar pārmaiņām kognitīvā domāšanas sfērā, jauniešiem pastiprinās spēja reflektēt
pašiem ar sevi – par savu pagātni, par savu vienreizību, par savu sarežģītību. Jaunieši
psiholoģiski un fiziski kļūst arvien neatkarīgāki no vecākiem un sāk pieņemt paši savus
ideālus, mērķus, un dzīves vērtības, kas dažreiz sakrīt ar vecāku vērtībām, bet citreiz nē.
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galvenie psihes jaunveidojumi jauniešu vecumā ir morālā apziņa un uzvedība, pasaules
uzskats, profesionālās intereses, sapņi un ideāli.



devianta uzvedība izpaužas rīcību sistēmā, kas atšķiras no vispārpieņemtām normām un
var izpausties atklātā vai slēptā uzvedībā, kas virzīta uz sociālo un kultūras normu
graušanu. Tā var iegūt alkoholizācijas, narkomānijas, agresīvas uzvedības, prettiesiskas
uzvedības u.c. formas.



jaunieša vecumā svarīgu vietu ieņem strīdi, pārdomas par dzīves jēgu, dzīves plāniem,
ideāliem, vērtībām utt. Šīs aktivitātes psiholoģiskais pamatmehānisms ir savas nākotnes
iztēlošanās. Tāpēc šī vecuma personības svarīgs raksturlielums ir tas, ka jaunietis dzīvo
vairāk nākotnei.



nelabvēlīga situācija klasē ļoti bieži noved pie tā, ka skolēns aiziet no klases vai skolas, vai
arī lielāku nozīmi sāk piešķirt saskarsmei neorganizētās grupās.



jauniešiem ir noteiktas “priviliģētas” satikšanās vietas (parks, “brodejs”), noteikts
ģērbšanās stils, frizūras. Svarīgs pašapliecināšanās elements jauniešiem ir arī viņu valoda.
Jauniešu valodā ir daudz saīsinājumu, vārdu, kuri speciāli izdomāti pārdzīvojumu
attēlošanai un kurus pieaugušie nesaprot.

Ieteikumi


attiecības ar vienaudžiem – līdzīgas kā pusaudžu vecumā, taču jaunieši vairs tik lielu
nozīmi nepiešķir grupai. 17 un 18 gadu vecie jaunieši jau vairāk uzticas sev un tuvam
cilvēkam nekā vienaudžiem. Jaunieši pārdzīvo vientulību, viņi aktīvi meklē iepazīšanos,
tuvību, bieži iemīlas vai arī nodibina patstāvīgas attiecības, pārdzīvo pirmo lielo mīlestību.



svarīga vieta jauniešu dzīvē ir vienaudžu sabiedrībai, kura šajā vecumā pilda virkni svarīgu
funkciju: dažāda veida informācijas avots; vide, kur tiek realizēta emocionālā kontakta
nepieciešamība, veidojas kopības, draudzības un mīlestības jūtas; un vieta, kur tiek
organizēta kopdarbība un uz tās pamata apgūtas uzvedības formas, rituāli, mode utt.
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MĀCĪBU PROGRAMMAS CEĻVEDIS PA AKADĒMISKIEM PRIEKŠMETIEM

VIZUĀLĀ MĀKSLA UN DIZAINS
Sākumskola


izveidot keramikas priekšmetus, lai pēc tam pārdotu un uz iegūtiem līdzekļiem
organizētu labdarības pasākumu.

Pamatskola un vidusskola


izveido piezīmju burtnīcas, gumijas spiedogu, uzlīmju lapiņu un t-kreklu dizainu ar ziņu
vides aizsardzības jomā. Uz pārdošanas iegūtiem līdzekļiem var iegādāties kokus to
stādīšanai skolas teritorijā vai kopienas parkā.



organizē mākslas un audio darbu izstādi, kurā parādīt dažādu kultūru pārstāvjus
dzīvojošus vietējā teritorijā. Izveido māla traukus ar vienaudžiem, kuriem ir invaliditāte.



uzkrāso ar graffiti zīmējumiem sienas, kuras pašvaldība ļāva, protams, izkrāsot, mudinot
vietējos māksliniekus strādāt ar skolēniem un sniegt uz vietas nodarbības par formu,
kompozīciju, krāsu utt.



izveido galda dekorācijas patversmē



izveido mākslas darbus, lai izdaiļotu vietējo slimnīcu, kopienas centrus un pansionātus.



izveido rotaļlaukuma, parka vai dārza dizainu, strādājot kopā ar vietējo sabiedrību,
valdību, lai īstenotu projektu
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izpēti dažādu dizaina principus, lai izveidotu skaistu atpūtas dārzu. Tā rotāšanai tika radītas skulptūras no koka



mājturības stundas laikā no lietotām drebām izveido segas, kuras var noziedot nakts patversmei.



izveido brošūru vai bukletu par vietējās apkaimes vēsturi, un nodod to vietējā muzejā vai
bibliotēkā. Veido dekorācijas brīvdienu vakariem jaunākiem skolēniem un bērniem, kuri
apmeklē jauniešu centru.



izveidojiet karti uz sienas savā skolā, bibliotēkā vai zālē, lai atainotu kādu zinātni vai
vēsturisku notikumu.



dekorē skolas vai publiskās bibliotēkas ar posteriem un mākslas darbiem, veido
dekorācijas skolas priekšnesumiem, apbalvošanas ceremonijām vai skolas prezentācijai.



veic tautas dzīves pētniecību, atzīmējot kartē vietējās apkaimes, intervējot pārdēvējus,
zīmējot ēku interjeru, vācot vecus vēsturiskus priekšmetus. No pētniecības procesā
gūtiem rezultātiem var organizēt izstādi bibliotēkā vai slimnīcā, vai kādā citā sabiedriskā
ēkā.



salīdzini dažādu kultūru ēdienus, apģērbus, sadzīves priekšmetus, tradīcijas utt



māci mākslu jaunākiem bērniem vai pieaugušajiem.



pēti, sagatavo un sniedz īsas lekcijas saviem vienaudžiem vai jaunākiem skolēniem par
mākslas stiliem, ietekmēm, vēsturi utt.



sagatavo un organizē ekskursiju pa būtiskākām muzeja ekspozīcijām saviem vienaudžiem
vai jaunākiem skolēniem.



veido plakātu dizainu nevalstiskajām organizācijām
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SVEŠVALODAS
Sākumskola


rotā vietējo kultūras kopienas centru ar kultūras plakātiem un rotājumiem parādot kopienas valodu.

Pamatskola un vidusskola


organizē starpkultūru apmaiņas pasākumu, piem., programmas Jaunatne darbībā
jauniešu apmaiņas (sk. www.jaunatne.gov.lv ), lai apvienotu divas vai vairākas jauniešu
grupas no dažādām etniskajām, kultūras un / vai sociālo izcelsmi, lai apmainītos ar
uzskatiem un pieredzi.



māci iedzīvotājiem pansionātos kādu svešvalodu, lai iedzīvotāji varētu mācīties jaunu
valodu



sniedz atbalstu saviem vienaudžiem, pasniedzot valodu nodarbības.



tulko muzeja zīmes kādā citā valodā un organizē ekskursijas bērniem, lai palīdzētu tiem
iepazīties ar vadošajiem māksliniekiem.



organizē etniskās kultūras gadatirgus skolā vai tās tuvumā ar mākslas izstādi, rokdarbiem,
pārtiku, dejām un spēlēm.



tulko valdības dokumentus vietējiem iedzīvotājiem, kuri nevar runāt latviski.



nodrošina tulka pakalpojumus vietējās aģentūrās un centros.



atceroties, cik grūti izlemt 5.klasē, kādu svešvalodu mācīties (vācu vai angļu, franču vai
krievu u.t.t.) vecāko klašu skolēni katru mēnesi var organizēt kādas noteiktas valodas
tikšanās, kuru laikā jaunāko klašu audzēkni var uzdot jautājumus par svešvalodām un citu
valstu kultūras tradīcijām.



izpēti kādas etniskās grupas ietekmi uz pilsētas vēsturi un izveido par to īsu video sižetu,
kuru var nodot vietējam muzejam
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VALODAS MĀKSLA
Sākumskola


organizēt grāmatu savākšanu un apmaiņu savā apkaimē.

Pamatskola


ieraksti kasetē mīļākus bērnu stāstus un ziedo ierakstus bērnudārzam



nogādā grāmatas no bibliotēkas tiem iedzīvotājiem, kuri nav pietiekami mobili un kam ir
grūti pārvietoties



esi brīvprātīgais vietējā bibliotēkā un lasi stāstus maziem bērniem.



lasi grāmatas neredzīgajiem



pieraksti tuvākajā pansionātā dzīvojošo atmiņas par viņu bērnību un tad skolā salīdzini to
ar savu pieredzi, apspried izmaiņas, kas notikušas gadu gaitā



izmantojot vēstures un psiholoģijas stundu laikā apgūto informāciju prezentē pārējai
klasei slavenas personības caur stāstiem no pirmās personas.



izpēti, kāda nozīme ir grāmatu lasīšanai bērniem, izveido mīļāko pasaku un stāstu izlasi
un organizē grāmatu lasīšanas vakarus bērnu darzā.



izvēlies kādu citātu un noformē to uz pastkartes vai auduma maisa. Izveidoto darbu var
uzdāvināt Ziemassvētku laikā bērnu nama vai veco ļaužu pansionāta iemītniekiem.

Vidusskola


publicē vēstnesi par dzīvi un jaunumiem sabiedrībā.



latviski runājošie studenti var uzņemties pienākumu apmācīt jaunāko klašu audzēkņus
latviešu valodai, vienkārši sarunājoties par parastām lietām.



analizē veidus, kādos televīzijas mēģina pārdot produktus un ietekmē jauniešus, tad
iepazīstini ar rezultātiem savus vienaudžus



raksti dzeju par brīvprātīgā darba aktivitātēm savā skolā.



pēti, raksti un publicē stāstus par parastiem cilvēkiem, kas padara pozitīvu atšķirību sabiedrībā, varoņiem savā ziņā.
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VESELĪBAS MĀCĪBAS
Sākumskola


iepazīsties ar bērna traumatisma iemesliem un iepazīstini ar pareizas uzvedības
noteikumiem citus bērnus, piem., caur spēlēm vai plakātiem

Pamatskola


izglīto pamatskolas skolēnus par veselīgu dzīvesveidu jeb pareizo izpratni par to, kā
dzīvot, kā strādāt, kā atpūsties, kā ēst, kā satikt un kontaktēties ar citiem cilvēkiem.
Svarīga loma ir katram no šeit minētajiem faktoriem: dzīves un atpūtas režīms; fiziskās
aktivitātes; ēšanas ieradumi un savstarpējās attiecības.



izstrādā aptauju par smēķēšanu un sagatavo statistisko analīzi matemātikas stundā



prezentē informāciju par pirmās palīdzības sniegšanu, zobu higiēnu jaunākiem skolēniem.



organizē jaunākiem bērniem atpūtu pēc skolas programmas.



izstrādā un izplati izglītojošo materiālu par veselīgu ēdienu skolās.



izpēti tabaku un alkohola produktu reklāmas izvietošanas vietas un biežumu un cik lielā
mērā tas iespaido jauniešus. Sagatavo savus ierosinājumus, kuras ierobežo šo produktu
reklamēšanu mācību iestāžu tuvumā



izveido kampaņu, kura ar diagrammām, plakātiem, tabulām un attēliem informē par alkohola ietekmi uz jaunu augošu organismu, un organizē savā skolā izstādi



cenšoties uzlabot skolas pusdienas programmu, audzē dārzeņus pie skolas dārzā



izpēti smēķēšanas iedarbību uz cilvēka organismu un prezentē ar plakātiem savus
rezultātus skolā

TĪMEKĻA RESURSI

Te vari atrast dažas labas idejas:
http://www.augliveselibai.lv/veseligs-dzivesveids
http://www.jaunatneslietas.lv/page/1210
http://www.vegetarisms.lv/02.html
http://www.pareizs-uzturs.com/public/dazadas-interesantas-lietas.php
http://lv-lv.help-eu.com/pages/index-13.html
http://www.liis.lv/vesels/veseldziv.htm
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Vidusskola


sagatavo videoierakstu par smēķēšanu un parādi to skolā, tādējādi informējot jauniešus
par smēķēšanas kaitīgumu.



piedalies kanisterapijas projektos un pavadi suņus terapijas laikā pansionāta un slimnīcas
pacientiem.



palīdzi organizēt skriešanas vai riteņbraukšanas maratonu, lai piesaistītu naudu kopienas
vajadzībām.



iepazīstini jauniešus ar informāciju par HIV/AIDS



organizē sporta pasākumus (arī bērniem un jauniešiem ar invaliditāti)



iemāci atpūtas prasmes skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.



izpēti uztura vajadzības / ēšanas paradumus vietējā sabiedrībā un sniedz ieteikumus attiecībā uz zemo izmaksu uztura bagātu pārtiku.



studē un tad apmāci pamatprasmes maziem bērniem pirmās palīdzības sniegšanā.



organizē spēles un fiziskās audzināšanas nodarbības pamatskolas skolēniem.



salīdzini zāļu ietekmi uz jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.



uzaicini patversmju iedzīvotājus piedalīties vingrošanā, dejošanā, tenisā un citās
aktivitātēs.



izpēti stājās traucējumu ietekmi uz bērna attīstības traucējumu ietekmi un slimību attīstīšanos un iepazīstini savus vienaudžus ar preventīviem pasākumiem



lai veicinātu jautru un drošu vidi fiziskām aktivitātēm, izstrādā plānojumu kā ar zīmējumiem uz asfalta var motivēt jauniešus aktīvi pavadīt brīvo laiku, izpēti nelaimes gadījumu skaitu un traumas, kas notiek, ja cilvēki nevalkā aizsargķiveres vai drošības
jostas. Un organizē skolēniem drošības jomas dienu ar video un PowerPoint prezentācijām



izpēti narkotisko vielu ietekmi uz cilvēka organizmu un uzraksti lūgumu, ar kuru var uzvest teatrālu priekšnesumu vairākās skolās
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SOCIĀLĀS ZINĪBAS
Sākumskola


organizē dzimšanas dienu ballīti bērnu dārzā vai slimnīcā.

Pamatskola


iepazīstini jaunāko klašu audzēkņus ar viņu pienākumiem un tiesībām



kļūsti par vēstules draugu ar kādu skolēnu no citas valsts



aptaujā jauniešus par viņu vajadzībām un viedokļiem, un nodot šo informāciju politikas
veidotājiem.



iepazīsti vēsturiskos orientierus pilsētā, izpēti vajadzību pēc papildus orientieriem, un
izpildi vajadzīgos pasākumus, lai izveidotu jaunus orientierus.



organizē senioru balli pansionātā



novadi prezentācijas par vēsturiskajiem notikumiem saviem vienaudžiem vai jaunākiem
skolēniem



uzņemies rūpes par savu klases biedru ar invaliditāti un nodrošini viņam atbalstu stundu
laikā un starpbrīžos.



dokumentē skolas pasākumus (bildes, fotoalbums, raksts skolas avīzē un skolas mājas
lapā)



organizē jaunatnes forumu par jauniešiem aktuālajām problēmām un apkopojumu
iesniedz jaunatnes darbiniekiem un pašvaldības darbiniekiem



organizē nevalstisko organizāciju tirdziņu: daudzi jaunieši vēlētos veikt brīvprātīgo darbu
brīvajā laikā vai uzlabotu savas prasmes un talantus, taču nezina par tādām jauniešu
organizācijām. Aicini dažādu klubu un NVO pārstāvjus organizēt tirdziņu un informēt
jauniešus par viņu iespējām.
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sagatavo skolas pasākumus, piem., Ziemassvētku un Jaunā gada svinības, Žetonu vakaru.



izpēti, vai tavā skolā ir jaunieši ar invaliditāti? Ja ir, tad uzzini viņu vajadzības un grūtības
skolā. Ja ir nedzirdīgais skolēns, tad iemācies zīmju valodu vai vārdus, kuri apzīmē
vienkāršus priekšmetus (durvis, logs, mājas darbs utt.)



izpēti, ko skolēni zina par valsts un pašvaldības pārvaldi, vēlēšanām, politiskajām partijām
un to programmām. Sagatavo izstādi ar plakātiem par politisko iekārtu valstī. Organizē
darba grupas un paneļdiskusijas, uz kurām aicini dažādu partiju pārstāvjus.

Vidusskola


izveido video: izpēti imigrantu grupas, veido mutvārdu vēsturi ar vietējiem rezidentiem
un izpēti pilsētu atjaunošanas iespējas.



veido kartes un ceļvežus vietējiem parkiem, bibliotēkām un organizācijām.



izveido grāmatu par vietējiem orientieriem un izvieto grāmatu vietējā bibliotēkā. Izvēlies
kāda cilvēka vārdu vietējā kapsētā, mēģini ar publiskās bibliotēkas / tiesas ierakstiem
atjaunot tā cilvēka vēsturi un apkopo visus stāstus grāmatā



izstrādāt ceļvedi pa vietējo apkaimi.

TĪMEKĻA RESURSI

Te vari atrast dažas labas idejas:
http://www.tiesibsargs.lv/lat/cilvektiesibas/
http://europa.eu/pol/rights/index_lv.htm
http://www.humanrights.lv/
http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/4747/
http://www.apeirons.lv
http://www.stop-discrimination.info/
http://www.youtube.com/user/QueenRania#p/u/25/_dDNf4Qybqo
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ZINĀTNE
Sākumskola


samazini piesārņojumu pilsētā, organizējot talkas.



pēc zoodārza apmeklējuma apspriediet, kā pareizi rūpēties par mājdzīvniekiem. Rezultātā
var noformēt noteikumus ar zīmējumiem bukleta vai flajera veidā un izplatīt sākumskolā
un blakusesošajos bērnudārzos.

Pamatskola


izveido takas vietējā parkā un apkopo attiecīgus informatīvus materiālus.



veido putnu vai citu dzīvnieku barotavas



studē par laika sistēmu un laika ietekmi uz cilvēku dzīvi



izveido īssfilmu vai uzraksti leļļu izrādi jaunākiem skolēniem par mājdzīvnieku un citu
dzīvnieku aprūpi.



veic pētījumu par vides ietekmi uz attīstību, lai atjaunotu vietējās augu sugas.



izstrādā botāniskas rokasgrāmatas vietējai florai un faunai



veic izlietoto bateriju vākšanu un dalies informācijā par akumulatoru, bateriju drošību



izstrādā un noorganizē semināru par "zaļāku" mājām, dzīvokļiem utt., apmācību par
stratēģisko koku stādīšanu



izveido kampaņu, lai iedrošinātu jauniešus vairāk izmantot velosipēdus



sagatavo puķu pušķi un nogādā veco ļaužu pansionātā

Vidusskola


nodrošini vietējā avīzē regulāru jaunumu kolonnu par dabas zinātni.



palīdzi kā brīvprātīgais vietējā zooloģiskajā dārzā



seko toksīnu uzturam vietējos ūdens avotos; mācies ņemt paraugu un mērīt



organizē dabas zinātnes nodarbību ārā.



radi botāniskā dārza pieejamību neredzīgiem vai invalīdiem; pavadi apmeklētājus un
iepazīstini tos ar ekspozīcijām.



attīri upes krastu, meža malu vai parku no atkritumiem.



izstudē piesārņojuma ietekmi uz upēm, lai organizētu upes uzkopšanas dienu: talka ar
dažādām darba grupām par upes piesārņojuma mazināšanu
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JAUNAS TEHNOLOĢIJAS
Sākumskola


organizē skolēnu fotogrāfiju izstādi par vaļaspriekiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Pamatskola


sadarbībā ar vietējiem zinātniekiem skolēni sekoja laika izmaiņām pēdējo gadu laikā un
publicēja savus atzinumus par globālo sasilšanu.



veic skolā aptauju par skolēnu interesējošām profesijām un sadarbībā ar skolas
administrāciju pieaicini skolā uzstāties populārāko profesiju pārstāvjus.

Vidusskola


vietējais muzejs lūdza skolēnu palīdzību novadpētniecības dokumentu un fotogrāfiju
digitālā arhivēšanā.



sadarbībā ar pilsētas galveno arhitektu skolēni uzņēma pilsētu ēku digitālus attēlus. Katrs
no attēliem bija ar atzīmēm uz kartes un attiecīgu informāciju - adresi un attēla
uzņemšanas datumu, tādējādi jaunieši atjauno pilsēta datubāzi



iemācies datorgrafikas metodes un veic aptauju savā skolā par iecienītākiem hobijiem un
vaļaspriekiem.



noorganizē karjeras dienas skolā, lai palīdzētu jauniešiem izprast karjeras un darba
iespējas pasaulē.



sadarbībā ar kādas bankas darbinieku izpēti par budžeta plānošanu, uzkrājumu iespējām
un akciju tirgu. Organizē Finanšu informācijas Nakti citu skolēnu informēšanai par finanšu darījumiem
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MATEMĀTIKA
Sākumskola


izmanto ģeometriskās formas, lai izstrādātu svētku un dzimšanas dienas pastkartes, un
uzdāvini tos vietējā pansionāta iedzīvotājiem.

Pamatskola


apmeklē bezpajumtnieku patversmi un aprēķini, cik daudz pārtikas un citu preču
nepieciešams, lai sagatavotu ēdienu bezpajumtniekiem.



intervijā ar vietējiem uzņēmējiem uzzini, kā tie izmanto matemātiku savā ikdienas darbā
un publicē rezultātus skolas avīzē



izveido segu no ģeometriskām figūrām. Sašūtas segas var ziedot patversmei.



izstrādā budžetu skolas aktivitātēm un jauniešu projektiem.



apspried ar senioriem izmaiņas dzīvē pēdējās divās paaudzēs: aprēķini cenu pieaugumu
uz konkrētiem produktiem.



sagatavo dizaina koncepcijas ratiņkrēslu nobrauktuvju uzstādīšanai.



izpēti un apmāci jaunāko klašu skolēnus mājas budžeta vadīšanā.



izmantojot aprēķina, mērījumu un budžeta prasmes, veic ainavas arhitektūras plānojumu,
lai izstrādātu un izveidotu dārzu un soliņus blakus skolai.

Vidusskola


palīdzi labdarības un bezpeļņas organizācijām ar grāmatvedību, konferenču plānošanu un
reģistrāciju



saprotot, ka daudzi skolēni nesaskata saistību starp matemātiku un reālās dzīves karjeru,
sagatavo bukletu par profesijām, kurām ir sasaiste ar matemātikas zināšanām.

37

DABASZINĪBAS
Sākumskola


izmantojot internetu un citus līdzekļus, izpēti velosipēdu drošību, veselības ieguvumus
no riteņbraukšanas un resursu taupīšanu, sagatavo riteņbraucēju drošības noteikumus
bērniem un jauniešiem vieglajā valodā, un organizē prezentācijas.



izpēti putnu ligzdošanas vajadzības un izveido putnu ligzdošanas stacijas skolas teritorijā
vai vietējā apkaimē. Sagatavo visiem pieejamu karti ar putnu ligzdošanas vietām un
noteikumiem, kā cilvēki var palīdzēt putniem pārziemot



izpēti, kāda loma ir medus bitēm pārtikas ražošanas nozarēs Latvijā un kādas var rasties
problēmas, ja bišu skaits samazināsies. Dalies ar sava pētījuma rezultātiem ar vietējiem
iedzīvotājiem.



ziedo vai dāvini lietotas drebes, rotaļlietas un velosipēdu



esi mākslinieks. Kas kādreiz bijis atkritums, tagad ir materiāls, no kura var tapt mākslas
darbs. Izmegini, ko tu vari izdarīt no pudeļu korkiem, piena pakām, sabojātiem CD/
DVD-diskiem, tualetes papīra rulīšiem. Izveido no veca papīra papier-mâché. No apavu
kārbas var izveidot dārgumu lādi.



tajā vietā, lai pirktu visu laiku jaunas rotaļlietas apmainies ar tām ar draugiem vai
kaimiņiem. Galvenais, ka katrs piekrīt apmainīties ar savām mantām. Tāpat var mainīties
ar grāmatām, diskiem.
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Pamatskola


izpēti, kur galu galā nonāk atkritumi un kāda ir to ietekme uz vidi, analizē atkritumu
saturu savā skolā, lai noteiktu, cik daudz no tā varētu atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.
Dalies savas izpētes rezultātos ar skolas administrāciju, lai veicinātu atkritumu pārstrādi
skolā



izpēti, kā kokus izmanto apkārtējās vides un sociālās vides uzlabošanā. Izplāno un ievies
koku stādīšanas pasākums skolas teritorijā vai vietējā parkā



izpēti, kā notiek spam-vēstuļu izsūtīšana un to ietekmi uz zemi. Uzzini, kā samazināt šo
vēstuļu skaitu savā e-pastkastē un dalies ar šo informāciju ar raksta vai brošūras palīdzību



izpēti tīrīšanas līdzekļu ķīmisko sastāvu un to ietekmi uz cilvēku un vidi. Sagatavo
alternatīvo un videi draudzīgu tīrīšanas līdzekļu izstādi savā skolā



apseko savu skolu un izanalizē kā var apzaļumot skolu, samazināt atkritumu apjomu un
enerģijas izmantošanu. Uz savas skolas piemēra aicini arī citas skolas pievienoties
„zaļajām skolām”



izpēti sabiedriskā transporta pieejamību savā pilsētā vai rajonā un dalies ar secinājumiem
ar pašvaldības darbiniekiem



iepazīsties ar nozīmīgiem māksliniekiem, kuri koncentrējoties uz vides un kultūras
ietekmi savos darbos, izveido mākslas darbus (gleznas, skulptūras utt.), atspoguļojot
rūpes par apkārtējo vidi. Organizē izstādi skolas teritorijā vai tuvākajā parkā



izpēti, kā mūsdienu dārzkopības metodes var negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti un citiem
vides rādītājiem. Izanalizē alternatīvas metodes un apmāci jaunāko klašu skolēnus
ilgtspējīgai dārzkopībai



izpēti, kā elektroenerģijas patērēšana iespaido zemi un ar kādām metodēm var iespaidot
enerģijas patēriņu ikdienā. Izveido “elektroenerģijas patēriņa” kalendāru vai izstādi, lai
iepazīstinātu skolēnus ar taupīšanas metodēm.



izpēti vietējos augus, kurus izmanto medicīniskos nolūkos. Uzzini vairāk par šo augu
struktūru, izaugsmi, to ķīmisko īpašību ietekmi uz cilvēku veselību, lai izveidotu vietējo
ārstniecības augu katalogu.



salīdzini izlietoto plastmasas, papīra un auduma pārtikas preču maisiņu kā atkritumu
ietekmi uz vidi. Sagatavo auduma maisus mājturības nodarbības laikā no lietotām drēbēm
un izplatīšanu skolas pasākumos.
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Vidusskola


identificē pieejamo zemes gabalu un izplāno apzaļumojuma projektu. Dabū zemes
īpašnieka atļauju īstenot attiecīgās aktivitātes, attīri zemi gan no atkritumiem, gan no
nevajadzīgiem krūmiem (ja atbilst situācijai)



izmantojot materiālus no interneta, bibliotēkas un intervijām ar ekspertiem, apkopo
informāciju par vietējiem pārgājienu (arī ar velosipēdu) maršrutiem. Mācīties no
ekspertiem, ko ņemt līdzi pārgājienā. Izveidot informatīvo brošūru vai tīmekļa vietni,
kuras sniedz informāciju par pārgājienu maršrutiem un kas nepieciešams



uzzini par atkārtotas izmantošanas un pārstrādes labumiem. Organizē lietoto preču
tirdziņu skolā, informējot par to sabiedrību caur tīmekļa vietni un vietējo avīzi



izpēti, no kādiem materiāliem būvē datorus un kā šie materiāli var būt pārstrādāti.
Informē par to savas skolas audzēkņus, kā arī sniedz informāciju, pēc kurām adresēm var
nogādāt nolietoto mājas tehniku un organizē informatīvo kampaņu sabiedrības
izglītošanai par izpētes rezultātiem un ieteikumiem



izanalizē preču un materiālu pārvadāšanas ietekmi uz apkārtējo vidi un tās piesārņošanu.
Iepazinies ar vietējiem ražotājiem, to produkciju un pakalpojumiem. Izstrādā un attīsti
vietējo mediju kampaņu, lai veicinātu sabiedrības locekļu interesi vietējās pārtikas iegādē.



izpēti būvmateriālu un būvniecības metožu vēsturi Latvijā un citās valstīs, lai saprastu,
kādām tradicionālās būvniecības metodēm var būt negatīva ietekme uz vidi. Apkopo
alternatīvās būvniecības metodes brošūrā vai izstādē.

TĪMEKĻA RESURSI

Te vari atrast dažas labas idejas:
http://www.izglabsim.lv/
http://www.homoecos.lv/
http://www.dzivozali.com/citi-svarigi-ekologiski-pasakumi.html
http://www.dabatev.lv/vide/64-vide/114-zalanakts.html
http://open.lv/tendences/eko/4
http://www.valmiera24.lv/video/open/211
http://www.dothegreenthing.com
http://www.zalais.lv/lv/
http://socializesanas.espati.lv/index/view/id/1741/page/1/-Majas-uzkopsana-eko-stila/

PROGRAMMAS "JAUNATNE DARBĪBĀ" AKCIJAS

Bieži vien jaunieši nezina, kā piesaistīt finansējumu
savu ideju realizēšanai, tāpēc arī neko neuzsāk.
Jaunatne darbībā - Eiropas Savienības neformālās
izglītības programma - ir domāta no 13 līdz 30
gadus veciem jauniešiem un to sapņu īstenošanai.
Viss ir iespējams, jo programmai ir piecas apakšprogrammas, katra ar saviem projektu veidiem.
1.apakšprogramma – Jaunatne Eiropai.
1.1 – Jauniešu apmaiņas: Jauniešu apmaiņas piedāvā iespēju jauniešu grupām no
dažādām valstīm tikties un iepazīties ar apmaiņā iesaistīto jauniešu kultūru.
1.2 – Jauniešu iniciatīvas: Jauniešu iniciatīvas atbalsta vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī
veidotus jauniešu grupu projektus.
1.3 – Jauniešu demokrātijas projekti Jauniešu demokrātijas projekti sniedz atbalstu jauniešu

2.apakšprogramma – Eiropas Brīvprātīgais darbs
Eiropas Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt atbalstu jauniešu līdzdalībai dažādiem brīvprātīgā
darba veidiem gan Eiropas Savienības robežās,
gan ārpus tām. Šajā projektu veidā jaunieši individuāli vai grupās iesaistās bezpeļņas, neapmaksātās aktivitātēs.

3.apakšprogramma – Jaunatne pasaulē. Te ir iesniedzami šādi projektu veidi:
3.1 – Sadarbība ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm
3.2 – Sadarbība ar citām pasaules valstīm

4.apakšprogramma – Jaunatnes atbalsta sistēma ar
šādiem projektu veidiem:
4.1 – Atbalsts jaunatnes jomā aktīvām Eiropas
mēroga organizācijām
4.2 – Atbalsts Eiropas Jaunatnes Forumam
4.3 – Jaunatnes darbinieku un organizāciju aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana
4.4 – Jauninājumus un kvalitāti veicinoši projekti
4.5 – Informācijas pasākumi tiem, kas ir
aktīvi iesaistīti jaunatnes darbā un jauniešu
orgnaizācijās.
4.6 - Partnerības
4.7 – Atbalsts programmas struktūrām
4.8 – Programmas pievienotās vērtības paaugstināšana: Eiropas Komisija ir paredzējuši šo projektu veidu, lai finansētu seminārus, kolokvijus
un

sanāksmes,

lai veiksmīgāk īstenotu pro-

grammu un izplatītu, un izmantotu tās rezultātus.

5.apakšprogramma – Atbalsts Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā ar sekojošiem
projektu veidiem:
5.1 –Jauniešu un jaunantes politikas veidotāju tikšanās. Projektu veids finansē sadarbību,
seminārus un strukturēto dialogu starp jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem
un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām.
5.2 – Atbalsts pasākumiem, lai nodrošinātu labāku izpratni un zināšanas par jaunatnes jomu.
5.3 – Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām: Šo projektu veidu paredzēts izmantot,
lai atbalstītu Eiropas Savienības sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, kas darbojas jaunatnes jomā, īpaši ar Eiropas Padomi un Apvienoto Nāciju Organizāciju vai tās specializētajām institūcijām.
Programma Jaunatne darbībā sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes
veidošanā.
Programmā Jaunatne darbībā projektus var iesniegt piecas reizes gadā. Vairāk lasi
www.jaunatne.gov.lv vai vērsies:
v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"
Teātra iela 3, LV-1050,
iepriekš piezvanot pa tālruni: 67358065.

BRĪVPRĀTĪGO KODEKSS
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis kodekss ir balstīts uz Vispārējās Brīvprātīgo deklarācijas (Amsterdama, 2001) un ANO
Ģenerālās asamblejas rezolūcijām (A/RES/56/38, 2002.), (A/57/L.8, 2002.) .
1.2. Brīvprātīgās darbības mērķis ir apvienot cilvēkus aktīvai dalībai pilsoniskās sabiedrības attīstībā
un dzīves kvalitātes uzlabošanai, pozitīva sabiedrības viedokļa par brīvprātīgā darbības lietderīgumu
veidošanā, kultūras, garīgo, morāles, ētikas, ģimenes un vispārcilvēcisku vērtību stiprināšanai.
1.3. Brīvprātīgais – tas ir cilvēks, kurš piedalās sabiedriski derīgā darbībā bez atlīdzības un uz brīvas
izvēles bāzes. Brīvprātīgais var būt jebkuras nacionalitātes , sociālā stāvokļa, profesijas, vecuma,
jebkuras konfesijas cilvēks.
2. Brīvprātīgo darbības principi
2.1. Labprātības princips: brīvprātīgie darbojas tikai pēc labas gribas.
2.2. Bezatlīdzības darba princips: brīvprātīgo darbs netiek apmaksāts.
2.3. Atbildība: uzņemoties kāda darba pienākumus, brīvprātīgie personīgi atbild par brīvprātīgā
darba kvalitatīvu izpildi un novešanu līdz beigām.
2.4. Likumības princips: brīvprātīgo darbība nevar būt pretrunā ar LR likumdošanu.
2.5. Cieņa: brīvprātīgie ciena citus cilvēkus, to īpatnības un kultūru.
2.6. Solidaritāte: brīvprātīgie izrāda solidaritāti ar organizācijas mērķiem un principiem.
2.7. Vienlīdzība: brīvprātīgie atzīst vienādas līdzdalības iespējas katrā kolektīvajā darbībā.
2.8. Pilnveidošanās: brīvprātīgie atzīst, ka brīvprātīgo darbība sekmē to personisko pilnveidošanu,
jaunu zināšanu un iemaņu apguvi, spēju un iespēju izpausmi, pašrealizāciju.
2.9. Tikumība: sekojot morāli - ētiskām normām, brīvprātīgiear personisku piemēru veicina
formēšanu un veselības vērtību izplatīšanu sabiedrībā, kā arī garīgi-tikumīgas un humānistiskas.
2.10. Tolerance: brīvprātīgie toleranti izturas pret neaizsargātām iedzīvotāju grupām.
2.11. Konfidencialitāte: brīvprātīgais apņemas neizmantot jebkuru informāciju, kuru viņš saņēma
saskarsmes rezultātā ar aizbilstamo, savām personiskajām vajadzībām.
3. Brīvprātīgo darbības izpilde
3.1. Brīvprātīgajam ir tiesības izvēlēties brīvprātīgo darbības jebkuru sfēru saskaņā ar savām
interesēm un prasmēm.
3.2. Brīvprātīgais godprātīgi izpilda savu brīvprātīgā darbību, apzinoties savu atbildību cilvēku
priekšā, kuri viņam uzticas un gaida.
3.3. Brīvprātīgais tiecas iegūt iemaņas un zināšanas, kas ir nepieciešamas brīvprātīgo darbības
izpildei, kā arī nodot citiem savas prasmes un idejas.
3.4. Brīvprātīgais patstāvīgi pieņem lēmumu par brīvprātīgā darbības izbeigšanu, bet ne mazāk, kā 2

Ja kādam rodas jautājumi vai interese, kā iesaistīt
jauniešus brīvprātīgajā darbā un kā veicināt
pilsoniskās sabiedrības veidošanos tieši Latgalē,
droši var sazināties ar sekojošām organizācijām:

BIEDRĪBA „DIENVIDLATGALES NVO ATBALSTA CENTRS“
Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401
Tālr./fakss: +371 54 23468
Mob.tālr. +371 26565858
nvo@nvoc.lv
www.nvoc.lv

BIEDRĪBA „SOCIĀLO BRĪVPRĀTĪGO BIEDRĪBA „ODIN/VITA”“
Liepājas iela 4, Daugavpils, LV-5417
Tālr./ fakss: +371 65421354
Mob.: +371 26896280
odinvita@apollo.lv
www.odinvita.lv

