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Audzināšanas darba plāns 2018./2019. mācību gadam
Audzināšanas darba mērķis:
Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Agra Daņiļeviča deju skolā, lai
nodrošinātu iespēju katram izglītojamajam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un
atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to
iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.
Apakšmērķi:
1. Veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā
dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda, Latvijas valsts.
2. Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci audzināšanas
darbā un skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības
izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības
izpausmes - atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību,
savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci.
3. Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas jomā.
4. Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-skolēns-ģimene) sadarbību, līdzdalību un
līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā.
5. Sekmēt sabiedrības līdzdalību audzināšanas darbā.
Audzināšanas darbs balstās uz šādiem principiem:
1. Sadarbība un pilsoniskā līdzdalība – audzināšanas jautājumu risināšanā iesaistās visas
ieinteresētās puses: pedagogi un izglītības darbinieki, skolēni, vecāki un ģimene, valsts un
pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība;
2. sistemātiskums – nodrošināta audzināšanas darba sistēma un attīstība;
3. nepārtrauktība un pēctecība audzināšanas darba īstenošanā un mērķu sasniegšanā;
4. ilgtspēja – izglītības lēmumu pamatotība un līdzsvarota attīstība;
5. vienotība un veselums – audzināšanas darbība ir īstenojama vienotā izglītības procesā;
6. atvērtība informācijai un dialogam, sadarbībai, inovācijām.

AUDZINĀŠANAS UZDEVUMS

PASĀKUMU IZPILDE

Skolēnu nacionālās identitātes un
valstiskuma apziņas, lojalitātes
pret Latvijas valsti, Eiropas un
pasaules kultūrtelpu un vērtībām
veidošana.
Valsts svētku svinēšana un atceres
dienu atzīmēšana, skolas tradīciju
kopšana.

• Dziesmu un deju svētki;
• Ziemassvētku koncerts;
• Latviešu tautas tradīciju izzināšana vokālās nodarbībās
(Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi);
• “Mirklis Latvijai” - Lāčplēša dienas, Valsts svētku
svinīgais mirklis Skolā;
• Mācību gada noslēguma koncerts un izlaidums;
• Lieluzvedums “Abas malas” par godu Latvijas Simtgadei;

Skolēnu sociāli emocionālā
audzināšana.
Konfliktu risināšana, vardarbības
mazināšana, iecietības
veicināšana, savu pienākumu un
tiesību ievērošana.

•
•
•
•
•

Ve i c i n ā t l ī d z a t b i l d ī b a s ,
nodrošināot skolēnu līdzdalību
skolas dzīves jautājumu
risināšanā, spēju brīvi un
patstāvīgi domāt un atbildīgi
rīkoties, pašdisciplīnu, izpratni
par pienākumiem un tiesībām.

• Piedalīšanās Skolas vides sakārtošanā uzsākot mācību
gadu;
• Telpu dekorēšana Skolas pasākumiem, projektiem;
• Problēmsituāciju risināšana caur diskusijām, “prāta vētru”,
mācību procesa laikā;
• Papildus nodarbības pirms koncertiem brīvdienās;

Veicināt skolā interešu izglītības
programmu daudzveidību un to
īstenošanu atbilstoši skolēnu
interesēm.
Jēgpilni izmantot savu brīvo
laiku.

•
•
•
•
•
•

Iepazīšanās ar Iekšējās kārtības noteikumiem un to izpilde;
Klases vakari;
Grupas kopējie braucieni uz skatēm, koncertiem;
Vasaras nometnes;
Līdzatbildība vienam par otru Lieluzvedumu laikā (dažādi
vecuma posmi);

Interešu izglītības programma dejā;
Vokālās nodarbības;
Mākslas nodarbības;
Muzikālās, ritma, bungu nodarbības;
Vasaras nometnes;
Vasaras projekti Burtniekos;

Attīstīt attieksmi pret darbu, kā • Ikgadējās Deju meistarklases “Divas dienas dejā” (Skolas
personības pašrealizācijas un
pedagogi);
•
eksistences līdzekļu iegūšanas
Viesmākslinieku dažādu deju stilu meistarklases skolēnu
veidu, organizējot pasākumus
brīvlaikos;
• Dziesmu un deju svētki;
karjeras izglītības īstenošanā.
• Agra Daņiļeviča Jubilejas koncerts;
• Vokālās pedagoģes Igetas Gaiķes Jubilejas koncerts;
• TDK Vektors 60 gadu jubilejas koncerts
• PARTS AUDITION atlase mācībām Eiropas laikmetīgās
dejas skolā;
Attīstīt izglītojamo atbildību par • Sadarbība ar Vides organizācijām (Zaļā josta);
d a b a s u n a p k ā r t ē j ā s v i d e s • Vasaras nometņu laikā ekskursijas pie vietējiem
aizsardzību un ilgtspējību.
zemniekiem, izbraucieni ar riteņiem dabā, vieslektoru
lekcijas par veselīgu dzīvesveidu;
• Ieviest plastmasas šķirošanu (ūdens pudeles);

Attīstīt cieņu pret dzīvību, sevi un
citiem, drošu paradumu
izkopšanu, organizēt pasākumus
skolēniem par drošības
jautājumiem un rīcību
ekstremālos apstākļos, veselīgu
dzīvesveidu un atkarību
profilaksi.
ATBALSTA UZDEVUMI
PEDAGOGIEM

• Iepazīšanās ar Drošības noteikumiem un to ievērošana
ikdienā;
• Mācam būt atbildīgam par sevi un citiem brīvdabas
lieluzvedumos, Dziesmu un deju svētkos;
• ievērojam drošības noteikumus mācību nodarbībās;
• Pārrunājam ceļu satiksmes noteikumus savai drošībai;
• Pārrunājam veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus
(čipsiem, kolām - NĒ!);
PASĀKUMU IZPILDE

Veicināt pedagogu profesionālo • Organizēt pedagogiem pilnveides kursus, seminārus 2-3x
pilnveidi, kā arī organizēt
gadā;
pasākumus pedagogu labās (Bērnu tiesību aizsardzība - 2018; Kā veicināt sadarbību ar
prakses un pieredzes apkopošanai vecākiem un ģimeni - 2019);
un popularizēšanai audzināšanas
darba jautājumos.
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