
         

 

STUNDAS PLĀNS 33 

PRIEKA AKTIVIZĒŠANA 

A DAĻA: STUNDAS METODOLOĢIJA 

VĒRTĪBA PRIEKS 

VĒRTĪBAS 
VISPĀRĪGS 
APRAKSTS 

Saskaņā ar projekta MoPYL komandas dalībnieku prāta vētras rezultātiem prieks ietver: 
● patīkamu stāvokli,  
● mieru, 
● sajūsmu,  
● pacilātību,  
● prieku,  
● mīlestību 
● gandarījumu, 
● iekšējo mieru. 

 
Kas tad ir prieks? Atbilstoši Oksfordas vārdnīcai prieka definīcija ir: 

 prieka un laimes sajūta; 

 emocijas, ko izraisa labklājība, panākumi, veiksme vai laime, vai izredzes iegūt to, ko vēlamies; 

 prieks; 

 šādu emociju izpausme vai izrādīšana: jautrība. 
 
Tādas jūtas kā prieks, skumjas, dusmas un bailes pastāv visu laiku, bet kā var noteikt, kādas emocijas 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/joy


         

cilvēks izjūt? Lielākais liecinieks ir sejas izteiksme. Pozitīvas emocijas, piemēram, prieku vai laimi, izsaka 
smaids vai smiekli, kas bieži vien ir milzīga liecība. 
 
Prieks jauniešos 
Jaunieši bieži saista prieku ar laimi, un tas ir diezgan saprotami. Tomēr arvien mazāk jauniešu  šodien atzīst, 
ka viņi ir laimīgi, un tas ir cieši saistīts ar iepriekšējiem, neskaitāmajiem pandēmijas ierobežojumiem. Tomēr 
prieks ir viena no svarīgākajām jauniešu īpašībām, ko pierāda arī MoPYL projekta pētījums. 
 
Prieks ietver labu garastāvokli un dzīvesprieku. Taču prieks savā pilnīgajā, garīgajā nozīmē, kas izpauž Dieva 
labestību, ietver vairāk. Tā ir dziļi iesakņojusies, iedvesmojoša laime. Raksti saka: "...Tā Kunga prieks ir jūsu 
stiprais patvērums" (Nehemijas 8:10). 
 
Skatieties zemāk sadaļā “Dilemma", ko paši jaunieši pēc projekta MoPYL komandas veiktā pētījuma saka 
par prieku. 

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 prieka pozitīvās iezīmes;  
2) iemācīties, kā praktizēt prieku, izmantojot mācīšanos rotaļās; 
3) dalīties par pieredzi, kas saistīta ar prieku. 

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) audzēkņi apgūst prieka pozitīvās iezīmes; 
2) audzēkņi uzzina, ka prieks ir izvēle. 

B DAĻA: STUNDAS APRAKSTS 

SAUKLIS Mēs nevaram izārstēt pasauli no bēdām, bet varam izvēlēties dzīvot 
priecājoties. 

Džozefs Kempbels 

DILEMMA Prieks tika izvēlēts kā viena no 13 vērtībām. Projekta laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 
gadiem par trīspadsmit projekta MoPYL popularizētajām vērtībām, kas palīdzēja noskaidrot jauniešu 
intereses un redzējumu, un izstrādāt nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes.  
 
Sešstūris 6.attēlā atspoguļo vidējo pozīciju katrai no sešām pamatvērtībām pa valstīm. Var redzēt, ka Latvijas 
dalībnieki ir tuvāk pamatvērtību centram, kas nozīmē, ka visas vērtības ir vienlīdz svarīgas, savukārt rumāņi 
ir diezgan tuvu priekam, mīlestībai un mieram. Spānijas dalībnieku atbildes ir tuvāk rumāņiem, ar nedaudz 
lielāku nobīdi mīlestībā, priekā un mierā. Tādējādi 6.attēlā skaidri redzams, cik svarīgs jauniešiem ir prieks 
(18.lpp.). 
 
Runājot par svarīgām lietām jauniešu dzīvē Fokusa grupās, rumāņu Fokusa grupas dalībnieks RO03 teica: 
"Attiecībā uz kristīgajām vērtībām, tāpat kā citām lietām dzīvē, tās laika gaitā var stipri mainīties un 
svārstīties. Šajā gadījumā un šajā vecumā ir pavisam normāli, ka prieks ir augšgalā. Mums ir jāpārliecinās, 
ka laika gaitā visas vērtības ir labi sabalansētas". Turklāt Latvijas Fokusa grupas dalībniece LV04 teica: 
"Svarīgākais, ko es pamanīju, ir tas, ka jaunieši nav zaudējuši spēju priecāties un izjust prieku, lai gan 



         

pēdējos gados ir iestājusies vientulība" (Fokusa grupu rezultātu pirmā lapa). 
 
Attiecībā uz kristīgajām vērtībām un jauniešu pozicionējumu Fokusa grupas dalībniece LV01 no Latvijas 
minēja, ka "ļoti apsveicami ir tas, ka viņi par ļoti svarīgu vērtību uzskata prieku, mīlestību un uzticību", LV03 
piebilda: "Fokusa grupas dalībnieki parāda, ka prieks, raugoties no dažādām perspektīvām, ir ļoti pozitīvi 
novērtēts". Tomēr rumāņu dalībnieks RO01 uzsvēra, ka "prieks ir atzīmēts 1.vietā, tāpat kā lēnprātība ir 
9.vietā, un tas atspoguļo tendenci koncentrēties uz savu tīksmi, nevis uz kopienas labklājību". Tomēr 
visspēcīgāko argumentu pauda dalībnieks LV06, kurš teica: "Man bija liels prieks lasīt, ka, lai gan jaunieši, 
iespējams, nezina, ka, piemēram, prieks ir kristīga vērtība, tomēr izrādās, ka jauniešu dzīves svarīgākās 
vērtības balstās uz šīm 9 kristīgajām vērtībām" (rezultātu daļas 3.lpp.). 
 
Secinājumu daļā izcelto vērtību ietvaros tika minēts, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām jauniešiem 
svarīgām kategorijām kā prieks, mīlestība, uzticība, kā arī atbildībai kā attīstāmai vērtībai. No visām projekta 
vērtībām prieks bija viena no visizceltākajām vērtībām, tāpēc, lemjot par nodarbību plānu skaitu attiecībā uz 
prieka veicināšanu, tas tika īpaši ņemts vērā (rezultātu daļas 6.lpp.). 
 
MoPYL Pētījuma ziņojuma rezultāti palīdzēja projekta konsorcijam pieņemt lēmumu par prieka 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 

http://www.mopyl.eu/


         

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 – prieks 
● jauniešu izpratnes pārbaude 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbība 28 minūtes  NOSAUKUMS: 
 PRIEKA AKTIVIZĒŠANA 

Lai motivētu jauniešus izjust, kas ir prieks un kādas ir tā pozitīvās iezīmes, tiks atskaņoti divi 
energoizklaidējoši materiāli: "Pica" un "Dejot, dejot, dejot". Enerdžaizeri ir spēles, kuru mērķis ir iesaistīt 
dalībniekus, lai mazinātu spriedzi. Šīs spēles ir piemērotas MoPYL nodarbības mērķim un uzdevumiem, jo 
tajās prieks piemērots kā vērtība. Uz spēlēm balstīta mācīšanās par prieku nav ierobežota ar saturu, bet tā 
rosina praktizēties un vingrināties.  
 
Skolotājs sāk ar dienas saukli: "Mēs nevaram izārstēt pasauli no bēdām, bet varam izvēlēties dzīvot 
priecājoties", ko teicis Džozefs Kempbels, un jautā, vai kāds ir dzirdējis šo saukli vai līdzīgu citātu.  
 
Skolotājs piemin saukļa autoru un jautā, vai audzēkņi zina, kas ir Džozefs Kempbels. Džozefs Kempbels bija 
amerikāņu rakstnieks. Viņš bija literatūras profesors Sāras Lorensas koledžā, kas nodarbojās ar salīdzinošo 
mitoloģiju un salīdzinošo reliģiju. 



         

GRUPAS DARBS 
10 minūtes 

 

Skolotājs iepazīstina skolēnus ar jēdzienu ENERDŽAIZERI. Skolotājs jautā, vai audzēkņi par to ir dzirdējuši 
un vai viņi jau iepriekš ir piedzīvojuši Enerdžaizerus.  
 
Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar pirmajiem Enerdžaizeriem, ko sauc par PICU. Skolotājs paskaidro, kā tiek 
spēlēta spēle.  

● Audzēkņi ir sapulcējušies aplī.  
● Visi dalībnieki pagriežas uz labo pusi un sper soli apļa iekšpusē, pārliecinoties, ka viņi var viegli 

pieskarties priekšā esošās personas pleciem.  
● Dalībnieki tiek aicināti pagatavot picu.  
● Pirmais solis ir mīklas sagatavošana (dalībnieki masē priekšā esošās personas muguru).  
● Otrais solis ir pievienot dažādas sastāvdaļas. Skolotājs nosaka, ka dalībniekiem jāmaina masāžas 

tehnika katrai sastāvdaļai. 
 
Otrais enerdžaizers saucas "Dejot, dejot, dejot": 

● Dalībnieki tiek sadalīti grupās pa 4-5. 
● Visas grupas sanāk kopā aplī. 
● Skolotājs paskaidro, ka, sākoties mūzikai, viens cilvēks no katras grupas sāk dejot un pārējie seko 

līderiem.  
● Kad dziesma mainās, cits katras grupas dalībnieks kļūst par jauno dejas vadītāju.  
● Skolotājs mudina viņus būt brīviem un trakulīgiem ar dejas kustībām un pārvietoties telpā. 
● Mainiet dziesmu ik pēc aptuveni 30 sekundēm.  
● Atskaņojiet pietiekami daudz dziesmu, lai katrs grupas dalībnieks vismaz vienu reizi būtu vadītājs. 

 
Pēc spēles skolotājs jautā, vai skolēni izjūt prieku, vai spēles viņus rosināja izjust prieku? 

MORĀLE Prieka rats ir nepārtrauktā kustībā, un tikai no jums ir atkarīgs, cik priecīgi jūs spējat būt. 



         

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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