
         
 

STUNDAS PLĀNS 1 
LĪDERĪBA UN ĀBRAHĀMS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA LĪDERĪBA 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar Wikipedia vārdnīcu līderība ietver: 

 skaidras vīzijas izveidošanu, 

 dalīšanos šajā redzējumā ar citiem, lai viņi labprāt sekotu, 

 informācijas, zināšanu un metožu nodrošināšanu šīs vīzijas īstenošanai un, 

 visu dalībnieku un ieinteresēto pušu konfliktējošo interešu koordinēšanu un līdzsvarošanu. 
Līderis paceļas krīzes laikā un spēj domāt un radoši rīkoties sarežģītās situācijās. Atšķirībā no vadības, 
līderību nevar mācīt, lai gan to var apgūt un uzlabot, izmantojot apmācību vai mentoringu. Varoņi ar lieliskām 
līdera spējām Svētajos Rakstos ir Noass, kurš veda uz glābšanu savu ģimeni un visu dzīvo radību, Daniēls, 
kurš palika dzīvs lauvu bedrē, Dāvids, kurš uzvarēja Goliātu un nosaucot tikai šos dažus. 
 
Kas tad ir līderība?  

Saskaņā ar Wikipedia līderība ir "sociālas ietekmes process, kurā viena persona var izmantot citu 
palīdzību un atbalstu kopīga uzdevuma veikšanā". Ir parādījušās arī citas padziļinātas līderības 
definīcijas. Piemēram, līderība ir "cilvēku grupas organizēšana kopīga mērķa sasniegšanai”. 

 
Kas attiecas uz līderību jauniešu vidū, saskaņā ar Wikipedia tā ir prakse, ka pusaudži īsteno varu pār sevi vai 
citiem. Jauniešu līderību raksturo jaunatnes attīstības teorija, kurā tie iegūst prasmes un zināšanas, kas 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
https://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
https://en.wikipedia.org/wiki/Youth_leadership


         

nepieciešamas, lai vadītu pilsonisko iesaisti, izglītības reformu un kopienas organizēšanas pasākumus. 

MĀCĪBU STUNDAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Nodarbība sastāv no trim daļām - ievada daļas (~ 10% no laika), galvenās daļas (~ 75% no laika), noslēguma 
daļas (~ 15% no laika). Ievada daļa sastāv no: a) saiknēm ar citām nodarbībām; b) ievada. Galvenā daļa sastāv 
no teorētiskās un praktiskās (individuālās, pāra, grupu aktivitātes) sadaļas. Noslēguma daļa sastāv no 
nodarbības kopsavilkuma un secinājumiem, atsauksmēm, jautājumiem un atbildēm. 

MĀCĪBU STUNDAS 
MĒRĶI 

1) apgūt pozitīvās līderības iezīmes, piemēram, pacietību, drosmi, pazemību, miermīlīgu konfliktu risināšanu, 
pateicību; 
2) īstenot pozitīvās līdera īpašības, simulējot situācijas. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

1) teorētiskā apmācība, 
2) diskusijas, debates, mācīšanās mācīties, simulācija, novērošana, atgriezeniskā saite, jautājumi un atbildes 
utt. 

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) apgūtas tādas līderības pozitīvās iezīmes kā pacietība, drosme, pazemība, mierīga konfliktu risināšana, 
pateicība; 
2) pozitīvas līderības iezīmes, simulējot situācijas, īstenotas praksē. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 



         

SAUKLIS Līderība nenozīmē būt labākajam. Līderības mērķis ir padarīt 
visus citus labākus. 

Brigette Hyacinth, Raelene Campbell 

DILEMMA Līderība tika izvēlēta kā viena no 4 galvenajām projekta vērtībām kopā ar atbildību, piederības sajūtu un 
pašmotivāciju. Projekta dzīves laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par projekta 
MoPYL popularizētajām trīspadsmit vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt nodarbību 
plānus, ņemot vērā viņu vajadzības un cerības. Saskaņā ar MoPYL pētījuma ziņojumu līderība izrādījās 
ceturtā svarīgā vērtība (pēc atbildības, mīlestības un prieka), dalot savu pozīciju ar pašmotivāciju. 
Pētījumā līderība tika analizēta neatkarības, autonomijas, tolerances un cieņas pret citiem, drosmes, spējas 
riskēt, kā arī līderības kontekstā. 
 
Projekta pētnieku grupa arī analizēja, vai jaunieši dod ieguldījumu savā kopienā, vai tiem rūp sava nākotne 
un vai vini var būt paraugs jaunākajām paaudzēm. Pētījuma ziņojumā norādīts, ka visi trīs apgalvojumi ir 
augsti novērtēti (vidēji 70% aptaujāto). 
 
Pilnu Erasmus+ projekta MoPYL (Mobilā programa jauniešiem) projekta pētījumu skatieties projekta 
mājaslapā www.mopyl.eu.  

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

Projektors, ekrāns, dators, Wi-Fi pieeja jeb mobilais internets 

http://www.mopyl.eu/


         

MĀCĪBU STUNDAS 
GARUMS 

1 mācību stunda, t.i. 45 minūtes 

IEVADA DAĻA Sagatavošanās  3 minūtes  sasveicināšanās, svētības un jauniešu iesaistīšana 

 saikne ar iepriekšējo mācīšanos – pārdomas, atgriezeniskā 
saite, diskusijas 

 pašreizējās nodarbības materiāla skaidrojums 

 uzdevumu skaidrojums skolēniem 

 saikne ar turpmāko mācīšanos 

Iepazīstināšana ar 
jauno materiālu 

2 minūtes  tiešas satura instrukcijas 

 jaunu prasmju modelēšana – līderība 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbības 
daļa 

28 minūtes NOSAUKUMS: 
 
LĪDERĪBA UN ĀBRAHĀMS 

Glens Raigers, Sovren Group prezidents, saka, ka Bībeles stāstu cilvēku rakstura dziļums ir pārsteidzošs. 
Viņi saskārās ar lieliem izaicinājumiem un pārvarēja tos ar ticību un izturību. Mūsdienu biznesa vadītājiem ir 
daudz ko mācīties no šiem vienkāršajiem cilvēkiem, kuri pieņēma lēmumus, kas viņus pārvērta par 
neparastām leģendām. Organizatoriskajai vadībai ir ļoti nepieciešama tāda pārliecība un apņēmība. Bībeles 
varoņi, piemēram, Ābrahāms, var mums daudz ko iemācīt. 
 
Dievs tuvojas Ābrahāmam 1.Mozus grāmatas 12.nodaļā un saka viņam: "Izej no savas zemes, no savas cilts 
un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu." Citiem vārdiem sakot, Ābrahāmam tika dots norādījums 
atstāt savu komforta zonu un doties tālāk nenoteiktībā. Ābrahāmam bija vēl vairāk jāaptver nezināmais, kad 
Dievs viņam lika upurēt savu vienīgo dēlu. Mūsdienu vadītājiem tā ir aktuāla tēma: riska un nenoteiktības 



         

pārvaldīšana. Lielie vadītāji uztver šo nenoteiktību, jo viņi zina patiesību: Apsolītā zeme viņus sagaida otrā 
pusē. 
 
Dažas no Ābrahāma līdera iezīmēm, ko mēs varam norādīt un no kā mācīties, ir rūpes par citiem un spēja 
risināt konfliktus (13.nodaļa), pazemība (attiecībā uz Hagaru), pacietība (attiecībā uz apsolīto Ābrahāma 
pēcnācēju), apmierinātība (14.nodaļa) un drosme cita starpā (protams, lēmuma pieņemšana par Īzāku). 
 
Ābrahama stāsts, ko vai nu stāsta pats skolotājs pēc Bībeles 1.Mozus grāmatas 12.–50.nodaļas vai arī parāda 
Supergrāmatas 2.sezonas 1.sēriju ŠEIT (102.epizode), kad esat pieteicies (reģistrācija ir obligāta, lai varētu 
skatīties Supergrāmatas sērijas). Sērijas garums – 24 minūtes. 
Bezmaksas tiešsaistes reģistrācija, lai skatītos Supergrāmatas sērijas, ŠEIT. 

GRUPAS DARBS 10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar stāstu par Ābrahāmu. Skolotājs atbild un izskaidro 
visus saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina citus audzēkņus atbildēt, tādējādi 
veicinot līderību grupā. 
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt līdzīgu mūsu laika līderi. Vai viņi Ābrahāma rīcību var saistīt ar kādu 
slavenu cilvēku vai varbūt ne slavenu, bet pazīstamu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, 
radus utt., ar kādu konkrētu gadījumu, kad viņi izrādījuši drosmi un pašaizliedzību. 
 
Ja neviens nevar nosaukt nevienu piemēru, skolotājs atsaucas uz stāstu par Ābrahāmu un uzsver, ka Dievs 
apsolīja Ābrahāmam, ka Īzāks būs apsolītais bērns, un ka caur Īzāku Ābrahāma pēcteču būs tikpat daudz, 
cik zvaigžņu debesīs. Bībele atklāj, ka Ābrahāms mīlēja Dievu, uzticējās Viņam un paklausīja. Un, lai gan 
Bībelē teikts, ka Ābrahāms kļūst skumjš, kad Dievs viņam lika upurēt savu vienīgo pēcnācēju, viņš uzticējās 
Dievam un Dieva apsolījumam. Dieva apsolījums pārliecināja Ābrahāmu, ka Īzāks tomēr dzīvos. Tāpēc mēs 



         

varam salīdzināt Ābrahāmu ar jebkuru mūsdienu cilvēku, kas patiesi mīl Dievu. Viena no šādām personām 
var būt Māte Terēze, cita – pāvests vai kāds cits misionārs vai evaņģēlists, kas pašaizliedzīgi ar savu piemēru 
un līderības prasmēm citus ved pie Jēzus. 
 
Skolotājs sadala izglītojamos grupās pa ~5. Skolotājs katrai grupai sniedz vienas un tās pašas situācijas 
aprakstu. 

SITUĀCIJA Septiņu 5.klases skolēnu bariņš devās mājup no skolas gar ezeru, kas atradās netālu no skolas. Bija agrs 
pavasaris un laiks diezgan auksts. Ezers tikko bija sācis atkust, un dažus metrus no krasta līnijas jau bija 
redzams atklāts ūdens. Bērni pēkšņi ieraudzīja, ka ezerā iekritis mazs suņuks un izmisīgi cīnās, lai tiktu uz 
ledus strēles starp krastu un atklāto ūdeni. Tomēr sunim tas neizdevās kaut tas mēģināja atkal un atkal. 
Bērni redzēja, ka suns kļūst vājāks ar katru reizi un arvien retāk mēģināja atkal. Bērni atrodās aptuveni 200 
metru attālumā no mazā suņuka. Suņa saimniece bija kundze gados, kura acīmfedzot nespēja sunim palīdzēt 
un izvilkt no ūdens. 
 
Uzdevums: iedomājieties, ka jūs esat tie bērni. Pārrunājiet savā grupā – ko jūs darītu? Kā katrs no jums 
rīkotos? Kad esat gatavi, pastāstiet to citiem. Ja jūtaties ērti, izspēlējiet situāciju, simulējot to. 
 
Skolotājs novēro atbildes un/vai simulācijas un pieraksta novērojumus, lai noteiktu nākamos jauniešu 
līderus. 
 
Stāsta beigas: visi bērni, izņemot vienu, bija noraizējušies par suņa situāciju un viens pēc otra sauca, ka 
viņam ir jāpalīdz, un ka saimniece ir pārāk veca, lai spētu izvilkt suni no ūdens, pat ja suņa augums izskatījās 
starp mazu un vidēju augumu. Bērns, kurš bija garāks par citiem un vienīgais no 5 bērnu grupas, kas 
apmeklēja vietējo sporta skolu, spēlēja basketbolu, smējās par saviem skolas biedriem. Šis bērns bija pret 
palīdzību sunim, teica, ka sunim ir saimnieks, kas pats savam sunim arī palīdzēs. Neskatoties uz šī bērna 
iebildumiem, visi pārējie četri bērni sāka skriet pie suņa, kas atradās pretējā ezera krastā. Ezers nebija liels, 
tāpēc līdz sunim varēja nonākt dažu minūšu laikā. Bērns, kurš bija pret, vienkārši pēc inerces pievienojās 



         

saviem skolas biedriem un jau pirmajos metros savu sportisko īpašību dēļ apsteidza visus četrus pārējos 
bērnus. Jau labu laiku pirms citiem sasniedzis tuvāko iespējamo vietu pie suņa, iepriekš tik dedzīgi 
iebilstošais bērns uzreiz uzkāpa uz nedrošās ledus malas un izstiepa rokas, lai sasniegtu suni, vienlaikus 
saucot un mudinot suni tuvoties. Suns peldēja tuvāk. Tikmēr visi pārējie bērni arī bija pieskrējuši, taču gudri 
darīdami neuzkāpa uz ledus, lai to nesalauztu un lai bērns, kurš mēģina dabūt ārā suni, neiekristu 
stindzinošajā ūdenī. 
 
Lai arī suns tiešām bija mazs, to izcelt no “smagā” ūdens nebija viegli, īpaši piektklasniekam. Pirmais 
mēģinājums bija neveiksmīgs. Suns uzreiz aizpeldēja dziļumā it kā vīlies un skumjš, un sakot: Es jau zināju, 
ka tas neizdosies. Pat ezera krastā bērni varēja sajust nabaga, nosalušā suņa izmisīgo noskaņojumu un 
padošanos. Tomēr bērns nepadevās. Bērns, maigi uzmundrinot, turpināja saukt suni tuvāk ledus malai. Un 
mazais suns, mēģināja vēlreiz. Un mazais suņuks mēģināja vēlreiz. Varbūt tas bija pēdējais mēģinājums, 
pirms tas padevās uz visiem laikiem, jo visi bērni redzēja, ka suns strauji zaudē spēkus un peld arvien lēnāk 
un lēnāk. Par laimi, tagad bērns saprata, ka viņam spēcīgāk jāsatver suņa galva un jāpieliek vairāk spēka, lai 
to izvilktu no ūdens. Un, ieslēdzot prātu uz pareizā kanāla, bērnam un mazajam Censonim tas izdevās! Tikai 
tad, kad mazais sunītis bija nolikts uz drošas virsmas, bērni varēja redzēt, cik nabadziņš bija noguris. Viņiem 
bija žēl suņa – viņiem visiem, pat sākumā tik negatīvi noskaņotajam bērnam, kurš galu galā izrādījās 
visdrosmīgākais no visiem - īsts vadonis. Šis ir patiess stāsts. Kas notika ar mazo suņuku? Bērni nezina. 
Palīdzējuši sunim, viņi devās mājās. Vai saimnieks palīdzēja savam sunim? Cerams. Noteikti! Kāpēc 
saimniece – gados veca kundze, neko nedarīja, nav zināms. Bet pats galvenais, ka bērni nepalika vienaldzīgi, 
viņi palīdzēja. Un ļoti svarīgs faktors ir tas, ka šī situācija skaidri parāda, ka labais vairo labo, jo četri bērni 
uzreiz gribēja palīdzēt. Viens – nē. Bet, redzot pārējo labos nodomus, iesaistījās arī pats. Atcerieties to un 
esiet arī jūs labā vairotāji! 

MORĀLE Labais vairo labo tāpat kā līderi vairo līderus! 



         

NOBEIGUMA DAĻA 2 minūtes Īss stundas kopsavilkums, apgūto mācību pārrunāšana, diskusijas, ja izglītojamie 
izvirza neskaidrus, apspriežamus jautājumus. Izglītojamo atsauksmes labākas 
prakses piemēram, ko izmantot nākotnē. 
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