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PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLAS AUDZINĀŠANAS PROGRAMMA  

MĒRĶIS: Audzināšanas mērķis ir nodrošināt iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīg u personību 

sabiedrībā.  Sekmēt radošas, patstāvīgas, atbildīgas personības veidošanu, kura ir spējīga pilnveidoties un izpaustie s, atbilstoši savām un sabiedrības 

prasībām.  

UZDEVUMI:  

1. Attīstīt patriotisma jūtas, lepnumu par savu valsti, tautu, nacionalitāti;  

2. Izprast piederību savai ģimenei, skolai;  

3. Veidot patstāvīgas darbības prasmes;  

4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu kā garīgās un  fiziskās veselības pamatu; 

5. Attīstīt interesi par mūsdienu sabiedrību, vēlmi risināt tās problēmas;  

6. Izstrādāt iemaņas drošai uzvedībai;  

7. Veicināt izglītojamo pašdisciplīnu, izpratni par pienākumiem un tiesībām, sekmēt to ievērošanu;  

8. Mācīt atbildību par dabas un apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju.  

 

AUDZINĀŠANAS DARBS SKOLĀ TIEK VIRZĪTS:  

 Katrā mācību priekšmetā; 

 Grupas audzināšanas stundā; 

 Skolas, pagasta, valsts pasākumos;  

 Sadarbībā ar skolēnu vecākiem; 

 Skolas fakultatīvo programmu nodarbībās;  

 Audzēkņu izpētēs; 

 Audzēkņu pašpārvaldes darbībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLAS AUDZINĀŠANAS DARBA ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES 

 

AUDZINĀŠANAS DARBA 

VIRZIENI 
2016./17. 2017./18. 2018./19. 

Patriotiskā audzināšana 

 

Veicināt interesi par dzimto pagastu, 

pilsētu un Latviju 

 

Veidot aktīvu pilsoņu pozīciju, vēlmi 

piedalīties Latvijai svarīgu problēmu 

risināšanā 

 

Pilnveidot prasmi novērot un patstāvīgi 

analizēt sabiedrībā notiekošos procesus, 

gatavojoties Latvijas Republikas 

proklamēšanas 100. gadadienai 2018. 

gadā. 

Latvijas tautas tradīcijas 

 

Veidot interesi par latviešu kultūru, 

attīstīt radošās spējas 

Ieinteresēt par notikumiem 

Latvijā, radīt vēlmi veicināt tās 

uzplaukumu, piedalīties valsts 

sabiedriskā dzīvē 

Veicināt tiekšanos saglabāt un pārņemt 

ģimenes un skolas pozitīvās tradīcijas 

Vides aizsardzība  
Sniegt priekšstatu par cilvēka 

iedarbības sekām uz dabu 

Attīstīt atbildības sajūtu par apkārtējās 

vides stāvokli 

Veicināt skolēnu sapratni par saikni 

starp cilvēku darbību un tās ietekmi uz 

apkārtējo vidi 

Veselīgs dzīvesveids 

 

Mācīt organizēt savu laiku, pievērst  

uzmanību savai veselībai 

Pilnveidot skolēnu spējas, lai optimāli 

atrisinātu dažādas ar veselību saistītas 

problēmas 

Mācīt izprast reālas patstāvīga 

pieauguša cilvēka problēmas 

Saskarsmes kultūra un 

tikumiskā audzināšana 

Veicināt disciplīnas un pieklājības 

ievērošanu skolā 

Veicināt neatkarīgas pozīcijas izveidi, 

prasmi atlikt darbus, kuri nav tik svarīgi, 

un rūpīgi izvēlēties draugus 

Audzināt saprast savas personības 

unikalitāti un savas intereses saskaņot ar 

citu cilvēku interesēm 

Drošība dažādās dzīves 

situācijās 

Izstrādāt drošas uzvedības iemaņas 

 

Mācīt sevi savaldīt, novērst konfliktus 

 

Mācīt orientēties ekstrēmās situācijās un 

spēt sniegt pirmo palīdzību 

 

Karjeras izvēle 
Sniegt informāciju par profesijām un 

darba apstākļiem 

Izstrādāt skolēnos vēlmi apgūt dažādas 

dzīvei noderīgas profesijas 

Sagatavot skolēnus apzinātai profesijas 

apgūšanai 



 

AUDZINĀŠANAS DARBA STRUKTŪRA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDZINĀŠANAS DARBS 

Skolēnu pašpārvalde Fakultatīvās nodarbības Darbs ar vecākiem 

Skolas un ārpusskolas 

pasākumi 

Atbalsta komandas/psihologs, 

logopēds, bibliotekārs, karjeras 

konsultants/darbība 

Skolas pedagogu darbība Audzinātāju darbība 

Projektu nedēļa 

Pasākumi 

Mācību stundas Grupas audzinātāja 

individuālais darbs 
Klases stundas 

Skolēnu izpētes Klases pasākumi 



 

AUDZINĀŠANAS DARBA METODES UN PAŅĒMIENI 

Individuālās – apziņas veidošanas metodes: 

Lekcija Darbs ar masu medijiem 

Stāstījums Klases pārrunas 

Paskaidrojums Instruktāža 

Diskusija Situāciju analīze 

 

Grupālās – darbības organizēšanas un uzvedības pieredzes veidošanas metodes:  

 

 

 

 

Frontālās – darbības stimulēšanas un korekcijas metodes: 

 

Sarunas mazās grupās 

Simulācijas spēles 

Situācijas analīze 

Sacensības 

Apbalvojumi 

Vizualizācija 



 

AUDZINĀŠANAS DARBA FORMAS 

 Tikšanās/policijas, medicīnas darbiniekiem, absolventiem, valsts institūcijas darbiniekiem, utt./. 

 Ekskursijas, pārgājieni, klases vakari. 

 Dažādu sabiedrisku pasākumu apmeklēšana/muzeji, cirks, teātra izrādes, utt./  

 Skolas rīkotie audzināšanas pasākumi;  

 Sportiskās aktivitātes; 

 Valsts svētku svinēšana; 

 Darbaudzināšana/talkas, utt./; 

 Skolas tradicionālie svētki/zinību diena, vecāku dienas, skolotāju diena, utt./ 

 

Audzinātāja ikdienas uzdevumi: 

 iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā,  

 pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības,  

 kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus,  

 informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē,  

 analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku,  

 motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu 

 aicināt radoši izpausties skolas, pagasta, valsts rīkotajos pasākumos 

 

Klases/grupu audzinātājs attīsta šādas skolēnu kompetences: 

 pašattīstības kompetenci (spēju izprast pašam sevi, virzīt savu attīstību),  

 sociālo kompetenci (prasmi analizēt sociālos procesus, prasmi iekļauties sabiedrībā), 

 risināt konfliktus, veidot sadarbības un saziņas prasmes u.c., 

 ētisko kompetenci (spēju apzināties vērtības un veidot kritisku attieksmi, pārdomātus spriedumus par sevi un citiem),  

 eksistenciālo kompetenci (spēju atbilstoši rīkoties ekstremālās un sadzīves situācijās, izkopt veselīga dzīvesveida ieradumus u.c.),  

 kultūras kompetenci ( spēju izprast un pārmantot kultūrvēsturisko pieredzi).  



 

Audzināšanas darbs 

1) Audzināšanas stundas 

 Diskusija 

 Klases pārrunas 

 Projektu metode 

 Situāciju analīze 

 Sarunas mazās grupās 

 Vizualizācija 

 

2)Āpusskolas izglītība: 

 Muzeji 

 Ekskursijas 

 Pārgājieni 

 Talkas 

 Labdarības akcijas 

 Karjeras konsultanta organizētie pasākumi  

3)Skolas pasākumi 

Skolas tradīcijas, svinamie svētki 

 Zinību diena 

 Skolotāju diena 

 Lāčplēša diena 

 Latvijas Republikas Proklamēšanas diena 

 Ziemassvētki 

 Mātes diena 

 Mācību priekšmetu olimpiādes 

 Glītrakstīšanas konkursi 

 Tematiskie klašu/grupu pasākumi 

 Dažādas izstādes 

 Joku diena 

 Kūku kari 

 Deju šovs 

 Pēdējais zvans 

 Izlaidumi 

 Sporta dienas 

 Klases mape/dienasgrāmata 

 Projektu nedēļa 

Citi skolas pasākumi 

 Vieskoncertu organizēšana 

 Izglītojošas lekcijas skolēniem un skolotājiem; 

 Kopējā fotografēšanās

 

4)Sadarbība ar vecākiem  

 Skolas padomes darbība 

 Skolas un klases vecāku sapulces 

 Sekmju lapas 

  Informācija par skolas pasākumiem  

 

 

5)Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem 

 Individuālās sarunas 

 Ikmēneša skolotāju sanāksmes 

 Klases kārtības dienasgrāmata 



 

 

 

 

AUDZINĀŠANAS DARBA PAMATVIRZIENI  

1. „Mana Latvija”- patriotisma audzināšana, audzināt atbildības sajūtu par savu valsti. 

2. „Latvijas tautas tradīcijas”- iepazīšanās ar Latvijas tautu kultūras tradīcijām, audzināt lepnuma jūtas par savu tautu, savu nacionalitāti, 

piederību savai valstij, izstrādāt tolerantu attieksmi pret citu nacionalitāšu un reliģiju  cilvēkiem. 

3. „Vides aizsardzība”- iepazīšanās ar mūsu sabiedrības ekoloģijas problēmām.  

4. „Veselīgs dzīvesveids”- veselīga dzīvesveida popularizēšana kā garīgās un fiziskās veselības pamats.  

5. „Saskarsmes kultūra”- audzināt uzvedības kultūru sabiedriskās vietās, pozitīva skolēna personības socializācija.  

6. „Uzvedība ekstremālās situācijās, ceļu satiksmes noteikumi” - izstrādāt drošas iemaņas uzvedībai dažādas dzīves situācijās.  

7. „Karjeras izvēle”- motivēt skolēnus izvēlēties savām interesēm atbilstošu profesiju.  

 

Audzināšanas stundu sadalījums pa klasēm, kursiem  

Tēma/klase  „C” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I k. II k. 

Mana Latvija 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Latvju tautas tradīcijas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Vides aizsardzība 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Veselīgs dzīvesveids 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Saskarsmes kultūra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Uzvedība ekstremālās situācijās, ceļu satiksmes noteikumi 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 

Arodizvēle 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Brīva tēmas izvēle 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kopā 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

 


