
         

 

STUNDAS PLĀNS 34 
LĪDERĪBA UN SACENSĪBAS 

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
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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 pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietību, drosmi, pazemību, miermīlīgu konfliktu risināšanu, 
pateicību; 
2) praktiski pielietot pozitīvās līderības 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 pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietība, drosme, pazemība. 
2) iepazītas līderības iezīmes, izmantojot simulācijas spēli "Līderības sacensības".  
3) noskaidrotas līderības iezīmes, kādām jāpiemīt vai jāiemāca, lai varētu pretendēt uz līdera prasmēm. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS Vadība un mācīšanās ir savstarpēji saistītas. 
Džons F.Kenedijs 



         

DILEMMA Līderība tika atzīta par vienu no četrām galvenajām projekta vērtībām līdzās atbildībai, piederības sajūtai un 
pašmotivācijai. Projekta darbības laikā tika aptaujāti 305 jaunieši vecumā no 14 līdz 15 gadiem par 
trīspadsmit projekta MoPYL veicinātajām vērtībām, kas palīdzēja saskatīt jauniešu fokusu un izstrādāt 
nodarbību plānus, ņemot vērā jauniešu vajadzības un vēlmes. Saskaņā ar MoPYL pētījuma ziņojumu līderība 
izrādījās ceturtā svarīgākā vērtība (aiz atbildības, mīlestības un prieka), kas ierindojās līdzās pašmotivācijai. 
 
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 viņi var būt paraugs jaunākajām paaudzēm. Pētījuma ziņojumā norādīts, ka visi trīs apgalvojumi ir 
augsti novērtēti (vidēji 70% aptaujāto). 
 
Pilnu Erasmus+ projekta MoPYL (Mobilā programma jauniešiem) projekta pētījumu 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 

http://www.mopyl.eu/


         

 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 

35 minūtes NOSAUKUMS: 
 
LĪDERĪBA UN SACENSĪBAS 

Lai rosinātu debates un zināšanas par līderību un palīdzētu jauniešiem noteikt līderības iezīmes, skolotājs 
ierosina spēli "Līderības sacensības". Visiem dalībniekiem ir iespēja iejusties līdera lomā, domāt par sevi kā 
par līderi un veikt introspekciju par to, kādas ir viņu kā līderu iezīmes.  
 
Skolotājs sāk ar nodarbības Džona F.Kenedija (John F. Kennedy) saukli: "Vadība un mācīšanās ir savstarpēji 
saistītas" un jautā, vai kāds ir dzirdējis šo saukli vai līdzīgu citātu.  
 
Skolotājs piemin saukļa autoru un jautā, vai audzēkņi zina, kas ir Džons F.Kenedijs. Džons F.Kenedijs bija 
amerikāņu politiķis, kurš bija 35.ASV prezidents no 1961.gada līdz savai slepkavībai gandrīz trešā amata 
gada beigās. 



         

GRUPES DARBS  
 

Skolotājs pastāsta audzēkņiem par spēli "Līderu sacensības" un izskaidro tās noteikumus.  
 
Apraksts:  
Līderības sacensības ir spēle, kas veidota kā sacīkstes, kā norāda nosaukums, un kas veicina izpratni par 
noteiktām līderības īpašībām. Dalībnieki iesaistās sacensībās, kurās izmanto noteiktas līderības īpašības, 
lai gūtu panākumus un uzvarētu. Spēles vajadzībām izvēlētās īpašības ir šādas: uzticams, pārliecināts, 
mērķtiecīgs, tālredzīgs, izturīgs, godīgs, pozitīvs, lēmumu pieņēmējs, iedvesmojošs, efektīvs komunikabls, 
atbildīgs, empātisks, pazemīgs, radošs, konkurētspējīgs. 
 
Uzdevumi un spēles noteikumi: 

● Skolotājs sadala audzēkņus Dalībniekos un Žūrijas locekļos. 
● Skolotājs uz grīdas novieto zīmi, kas ir starta līnija.  
● Skolotājs sakārto audzēkņus pie starta līnijas.  
● Skolotājs darbojas kā tiesnesis.  
● Skolotājs nosauc kādu īpašību, piemēram, uzticams.  
● Kad dalībnieki izdzird pazīmi, viņi var paspert soli uz priekšu, ja viņi identificē/atbilst šai konkrētajai 

līdera iezīmei.  
● Dalībnieki, kuri ir spēruši soli uz priekšu un uzskata, ka ir uzticami, var atklāti pamatot savu 

rīcību/atbildi.  
● Dalībniekiem, runājot, ir jārīkojas pēc kārtas un jāizrāda cieņa vienam pret otru.  
● Katru argumentu, ko dalībnieks min, viņš var pamatot ar piemēru.  
● Ja Žūrija kopā ar tiesnesi uzskata, ka paskaidrojums ir ticams, tad dalībnieki var turpināt.  
● Uzvar tas dalībnieks, kurš beigās veic visvairāk soļu un ir ticis vistālāk.  

 
Pēc spēles beigām skolotājs var uzsākt īsu atklātu diskusiju grupā, lai pārrunātu spēli un līdera īpašības. 
Skolotājs jautā audzēkņiem, kādas ir viņu domas par šo īpašību trenēšanu.  



         

MORĀLE “Būtībā līderība ir aicinājums uz augstāku mērķi." – Amit Ray   

NOBEIGUMA DAĻA 5 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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