
         
 

STUNDAS PLĀNS 7  
MIERS UN JĀZEPS,  

UN NAIDS 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA MIERS  

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Atbilstoši Merriam Webster miera definīcija ir: 

 miers ir miera vai klusuma stāvoklis: piemēram, a) brīvība no civiliedzīvotāju nemieriem, b) drošības 
vai kārtības stāvoklis sabiedrībā, ko nosaka likums vai paraža; 

 brīvība no satraucošām vai nomācošām domām vai emocijām; 

 harmonija personiskajās attiecībās. 
 
Vikipēdijā ir teikts, ka vēstures gaitā līderi ir izmantojuši miera veicināšanu un diplomātiju, lai radītu tādu 
uzvedības ierobežojumu veidu, kā rezultātā, izmantojot dažāda veida nolīgumus vai miera līgumus, ir 
izveidojies reģionālais miers vai ekonomiskā izaugsme. Šāda uzvedības ierobežošana bieži vien ir 
samazinājusi konfliktu skaitu, palielinājusi ekonomisko mijiedarbību un līdz ar to arī ievērojamu labklājību. 
 
Līdztekus vardarbības neesamībai miers ir saistīts arī ar dažādām citām sociālām iezīmēm un priekšrocībām, 
kas tiek uzskatītas par vēlamām, piemēram, augstāka izturība, spēcīgāki ekonomiskie rezultāti, labāki 
labklājības rādītāji, sociālā iekļaušana un ilgtspējīgāki vides rādītāji. 
 
Miers jauniešos 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/peace
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace


         

Jaunieši būs nozīmīga vietējo kopienu nākotnes un attīstības daļa, un viņi uzņemsies svarīgu lomu konfliktu 
risināšanā. Tāpēc, lai stiprinātu demokrātisko pārvaldību un risinātu vietējās un valsts mēroga problēmas, 
ir svarīgi stiprināt viņu kā miera veidošanas dalībnieku spējas. 
 
Miers Rakstos 
Svētajos Rakstos ir diezgan daudz pantu par mieru, un tie visi ir svarīgi. Tomēr viens no nozīmīgākajiem no 
tiem ir šāds Jēzus teiktais:  
"Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai 
neiztrūkstas un neizbīstas!" (Jņ.ev.14:27). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par mieru. 

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 pozitīvas miera iezīmes, piemēram, optimismu, pieņemšanu, noturību, pateicību, apzinīgumu un 
integritāti; 
2) pielietot praksē pozitīvās miera iezīmes, apspriežot iespējamos stāsta situāciju variantus – Jāzepa un 
skolas bērnu. 

NEFORMĀLĀS 
MĀCĪBAS METODES 

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

VECUMA GRUPA 13-15 gadi 



         

SAGAIDĀMIE 
REZULTĀTI 

1) pozitīvas miera iezīmes, piemēram, optimisms, pieņemšana, noturība, pateicība, apzinīgums un integritāte 
apgūtas un uztvertas; 
2) pozitīvās miera iezīmes, izmantojot mācību stundas stāstījumu, kas īstenots praksē, diskutējot un veicot 
mājas uzdevumu. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Miers sākas ar smaidu.  
Māte Terēze 

Kad mīlestības vara uzvarēs varas mīlestību, pasaule iepazīs 
mieru. 

Džimijs Hendriks 

DILEMMA Projekta īpašības, ko šis mācību plāns veicina līdzās mieram, ir arī līderība, atbildība, pašmotivācija, 
mīlestība, laipnība, labestība un paškontrole, kas parādītas Jāzepa attieksmē pret saviem brāļiem 1.Mozus 
45.nodaļā, ir lielisks Bībeles miera un izlīgšanas modelis. Šajā stundā aplūkosim, ko mēs varam mācīties no 
Jāzepa piemēra, miera saglabāšanā. 
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo katras pamatvērtības un valsts vidējo pozīciju. Var redzēt, ka Latvijas dalībnieki 
ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības viņiem ir vienlīdz svarīgas, savukārt rumāņi ir 
tuvāk prieka, mīlestības un miera vērtībām. Spānijas dalībnieki ir līdzīgi rumāņiem, ar nedaudz lielāku nobīdi 
uz mīlestību, prieku un mieru. Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, ka "miers" jauniešiem ir starp trim 



         

galvenajām vērtībām (18.lpp.). Taču Fokusa grupās un citās pētījuma daļās miers netika uzsvērts. Lai gan 
pieaugušie uzskata mieru par sev ļoti svarīgu kvalitāti, jaunieši parādīja, ka viņi joprojām bauda dzīvi, viņus 
nenospiež laicīgās problēmas, un viņi jūtas pietiekami mierīgi. Tāpēc projekta konsorcijs nolēma, ka par 
mieru tiks izstrādāts mazāk nodarbību plānu nekā par līderību, atbildību, pašmotivāciju, mīlestību un prieku, 
taču miers joprojām ierindojas pašā vidū starp visām trīspadsmit vērtībām. 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par miera vērtību 
apmēru projekta stundu plānos. 
 
Pilnu projekta MoPYL Pētījuma ziņojumu skatieties projekta mājaslapā www.mopyl.eu.    

MĀCĪBU STUNDAI 
NEPIECIEŠAMIE 

MATERIĀLI 

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

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 – miers 

 jauniešu izpratnes pārbaude 

http://www.mopyl.eu/


         

GALVENĀ DAĻA Vadītā nodarbība: jauniešu 
līderiem ir dotas divas iespējas 
šai daļai: A daļa ir kristīgā 
stunda; B daļa ir laicīga 
nodarbība. Abas nodarbības 
balstās uz vienādām īpašībām. 

28 minūtes  NOSAUKUMS A: 
 MIERS UN JĀZEPS 

 jeb 
 NOSAUKUMS B: 
 MIERS UN NAIDS 

A DAĻA  
 
Jāzepa stāsts, ko skolotājs stāsta pēc 1.Mozus grāmatas 37.-50. nodaļas. Pēc skolotāja izvēles šo stāstu 
iespējams parādīt arī animētā versijā "Superbook" 2.sezonas 2.sērijā ŠEIT (202.sērija), kad esat pieteicies 
(reģistrācija ir obligāta, lai varētu skatīties Superbook sērijas). Sērijas garums – 24 minūtes. 
 
Bezmaksas tiešsaistes reģistrācija, lai skatītos Superbook sērijas visās sezonās ŠEIT. 

GRUPAS DARBS 
A DAĻA 

10 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi par Jāzepa stāstu. Skolotājs atbild un izskaidro visus ar to 
saistītos jautājumus. Pirms atbilžu sniegšanas skolotājs mudina pārējos dalībniekus atbildēt.  
 
Skolotājs jautā, vai klase var nosaukt kādu līdzīgu cilvēku mūsdienās. Vai viņi var saistīt Jāzepa rīcību ar 
kādu slavenu cilvēku, vai varbūt ne slavenu – varbūt kāds var nosaukt savus vecākus, draugus, radiniekus 
u.c., kas noslēguši mieru? 
 
Ja neviens nevar nevienu nosaukt, skolotājs nosauc trīs personas: Martins Luters Kings juniors, Gandijs un 
Nelsons Mandela. Visi šie cilvēki dažādos veidos palīdzēja izbeigt segregāciju, ko mūsdienās mēs saucam 
par sociālo atstumtību. Pirmais veids, kas tos vieno, ir tas, ka viņi nekad nepadevās!  

https://us-en.superbook.cbn.com/episode_player?v=4515327546001
https://secure.superbook.cbn.com/join?sl=en


         

 
Martins Luters Kings juniors bija amerikāņu baptistu mācītājs un aktīvists, kurš kļuva par redzamāko 
pilsonisko tiesību kustības runasvīru un līderi no 1955.gada līdz pat viņa slepkavībai 1968.gadā. Būdams 
afroamerikāņu baznīcas vadītājs un agrīnā pilsonisko tiesību aktīvista un mācītāja Martina Lutera Kinga 
vecākā dēls, Kings ar nevardarbības un pilsoniskās nepakļaušanās palīdzību veicināja pilsonisko tiesību 
ievērošanu ASV krāsādainajiem iedzīvotājiem. Iedvesmojoties no savas kristīgās pārliecības un Mahatmas 
Gandija nevardarbīgās aktivitātes, viņš vadīja mērķtiecīgu nevardarbīgu pretošanos pret Džima Krau 
likumiem un citiem diskriminācijas veidiem.. 
 
Mahatma Gandi bija indiešu jurists, antikoloniālists, nacionālists un politiskais ētiķis, kurš izmantoja 
nevardarbīgu pretošanos, lai vadītu veiksmīgu kampaņu par Indijas neatkarību no britu varas un vēlāk 
iedvesmotu kustības par pilsoniskajām tiesībām un brīvību visā pasaulē. 
 
Nelsons Mandela bija Dienvidāfrikas revolucionārs un politiskais līderis, kas cīnījās pret aparteīdu un no 
1994.līdz 1999.gadam bija pirmais Dienvidāfrikas prezidents. Viņš bija pirmais melnādainais valsts vadītājs 
un pirmais pilnībā demokrātiskās vēlēšanās ievēlētais valsts vadītājs. Viņa valdība koncentrējās uz aparteīda 
mantojuma likvidēšanu, apkarojot institucionalizēto rasismu un veicinot rasu izlīgumu. 
 
Diskusijas jautājumi:  

1. Kāpēc Jāzepa brāļiem nepatika Jāzepa sapņi? (jo tie viņiem bija aizvainojoši (izņemot Benjamīnu, viņš 
bija jaunākais brālis), jo rādīja brāļiem, ka viņi kalpos Jāzepam). 

2. Vai jūs varētu piedot saviem radiniekiem – brāļiem, māsām, varbūt vecākiem, ja kāds vēlētos jūs 
nogalināt? 

3. Vai tu zini kādu cilvēku, kas pārvarējis šādu pazemojumu un aizvainojumu, izturējis to, gājis tālāk un 
sasniedzis kādus lieliskus rezultātus? Šim cilvēkam nav obligāti jābūt tik slavenam kā Jāzeps – tādi 
varētu būt pat jūsu klases biedri. 

4. Vai esat kādreiz saskārušies ar strīda situāciju, kurā kāds ir piecēlies, pārtraucis strīdu un ieviesis 
mieru šajā situācijā?? 



         

SITUĀCIJA B DAĻA 
 

Bērnudārza audzinātāja bija nolēmusi ļaut savai klasei spēlēt spēli. Skolotāja lika katram klases bērnam ņemt 
līdzi plastmasas maisiņu ar dažiem kartupeļiem. Katram kartupelim tiks dots kāda cilvēka vārds, ko bērns 
ienīst. Tādējādi kartupeļu skaits, ko bērns ieliks savā plastmasas maisiņā, būs atkarīgs no tā, cik cilvēku 
viņš/viņa ienīst. 
 
Kad pienāca norunātā diena, katrs bērns atnesa kartupeļus ar to cilvēku vārdiem, kurus viņš/viņa ienīst. 
Dažiem bija 2 kartupeļi, citiem 3, bet dažiem līdz pat 5 kartupeļiem. Pēc tam skolotāja bērniem lika 1 nedēļu 
nēsāt kartupeļus plastmasas maisiņā līdzi, lai kur viņi dotos. Pagāja dienas pēc dienām, un bērni sāka 
sūdzēties par nepatīkamo smaku, ko izdalīja sapuvušie kartupeļi. Turklāt tiem, kuriem bija 5 kartupeļi, nācās 
nēsāt arī smagākus maisus. Pēc nedēļas bērni atviegloti uzelpoja, jo spēle beidzot bija beigusies. 
 
Skolotāja jautāja: "Kā jūs jutāties, 1 nedēļu nēsājot līdzi kartupeļus?" Bērni ļāva vaļu savai neapmierinātībai 
un sāka sūdzēties par nepatikšanām, kas viņiem bija jāpiedzīvo, nesot smagos un smirdīgos kartupeļus, lai 
kur viņi dotos. 
 
Tad skolotājs viņiem pastāstīja spēles slēpto nozīmi. Skolotāja teica: "Bija ļoti svarīgi, lai kartupeļi būtu tik 
labi redzami. Tieši tāpat ir, kad jūs nesat savā sirdī naidu pret kādu cilvēku. Naida smārds piesārņos jūsu 
sirdi, un jūs to nesīsiet līdzi, lai kurp jūs dotos. Ja jūs nevarat paciest sapuvušu kartupeļu smaku tikai vienu 
nedēļu, vai varat iedomāties, kā tas ir, ja naida smaka jūsu sirdī ir visu mūžu?” (Moral Stories). 

MORĀLE Atmetiet no savas sirds naidu pret jebkuru cilvēku, lai jums nebūtu jācieš no nastas uz mūžu. Labākā 
attieksme ir piedošana citiem. Negatīva attieksme pret kādu cilvēku neļaus jums gūt mieru. Atcerieties labās 
lietas par cilvēkiem un atbrīvojieties no naida. 

GRUPAS DARBS 
B DAĻA 

Diskusijas jautājumi:  
1. Vai jums ir naida jūtas pret kādu?  
2. Ja jā, vai pēc šī stāsta jums ir vēlme no šī naida atbrīvoties? 



         

 
Mājas darbs: skolotājs rīkojas tāpat kā stāstā - tiem skolēniem, kuri atzina, ka izjūt naidu, skolotājs iedod tik 
kartupeļu, cik ir minēto personu. Un uzdod tādu pašu uzdevumu - nest tos līdzi visu nedēļu, līdz nākamās 
nedēļas nodarbībai. 

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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