
         

 

STUNDAS PLĀNS 36 
LĪDERĪBA UN IEDVESMOJOŠAIS CEĻOJUMS 

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 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) pozitīvas līderības iezīmes, piemēram, pacietība, drosme, pazemība, miermīlīga konfliktu risināšana, 
pateicība pārrunātas; 
2) pozitīvas līderības iezīmes, simulējot situācijas īstenotas praksē. 

PART B: LESSON DESCRIPTION 

SAUKLIS 

Īsts līderis izmanto ikvienu aspektu, lai cik nopietns un jūtīgs tas 



         

būtu, lai nodrošinātu, ka pēc debatēm mēs iznākam stiprāki un 
vienotāki nekā jebkad agrāk. 

Nelsons Mandela 

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 

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 

Sagatavošanās  2 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 

GALVENĀ DAĻA Vadīta nodarbības 
daļa 

10 minūtes NOSAUKUMS: 
 
IEDVESMOJOŠAIS CEĻOJUMS 

Youtube saite uz filmas trieleri: https://www.youtube.com/watch?v=RZY8c_a_dlQ (2:30) 
 
Invictus ir iedvesmojoša filma, kuras pamatā ir patiess stāsts par Nelsonu Mandelu un viņa centieniem 
apvienot Dienvidāfrikas iedzīvotājus. Nelsona Mandelas kā jaunievēlētā valsts prezidenta vīzija par rasisma 
izskaušanu un nācijas apvienošanu saskaras ar daudziem izaicinājumiem. Viņš tic, ka var apvienot 
Dienvidāfrikas tautu ar regbija palīdzību, jo 1995.gadā Dienvidāfrika gatavojas rīkot Pasaules kausa izcīņu 
regbijā. Springboksu (Dienvidāfrikas regbija komandu) izveidoja afrikāņi, un tajā dominē baltie spēlētāji. Tā 

https://www.youtube.com/watch?v=RZY8c_a_dlQ


         

tiek uzskatīta par aparteīda simbolu, tāpēc melnādaino kopienai tā nepatīk. Mandela cenšas pārvarēt plaisu 
starp abām sabiedrības grupām, ierosinot iniciatīvas, lai tās satuvinātu. Būdams pirmais melnādainais valsts 
prezidents, viņam ir jālīdzsvaro rasisma apspiesto melnādaino iedzīvotāju centieni ar balto iedzīvotāju 
bailēm. Viņš iedvesmo Springboksas komandas kapteini Fransuā Pienaāru vadīt komandu tā, lai tā, 
neraugoties uz niecīgajām izredzēm, uzvarētu Pasaules kausā regbijā. Galu galā Pasaules kausa laikā visi 
sadodas rokās un uzmundrina Springboksus. Ar visas tautas atbalstu viņu komanda finālā uzvar "All 
Blacks". Šī uzvara arī sasaista abas kopienas, jo tās kopīgi svin uzvaru. Tikai tāds līderis, kas mainās, kā 
Mandela, var radīt transformāciju mainot cilvēku domāšanu ar savu piemēru ticot vīzijai. 
 
Vispirms skolotājs atskaņo filmas treileri. Pēc tam sniedz dažas ziņas par filmu un galveno varoni reālajā 
dzīvē. 

GRUPAS DARBS 25 minūtes 

Sākumā skolotājs jautā, vai ir kādi jautājumi saistībā ar Nelsona Mandelas un Invictus stāstu. Skolotājs atbild 
uz visiem jautājumiem un sniedz atbildes. Pēc tam, lai veicinātu līderību, skolotājs aicina audzēkņus nosaukt 
citus viņiem zināmus līderus.  
 
Jautājumi:  

1. Kas ir līderība? 
2. Kāpēc, jūsuprāt, Nelsons Mandela tiek uzskatīts par izcilu līderi? 
3. Kādas ir jūsu nosauktā līdera un Mandelas kopīgās iezīmes? 
4. Vai līderiem ir nepieciešama diža vīzija? 
5. Vai līderis ir jāmīl jeb tautai no viņa jābaidās? 
6. Cik svarīgi līderim ir piepildīt vārdus ar rīcību? 



         

SITUĀCIJA 
 

 

Skolotājs sadala skolēnus 3 grupās. Katra grupa saņem vienu līderības stila veidu un situāciju, kas šo 
līderības veidu ataino. Katra grupa saņem lielu papīra lapu, uz kā uzrakstīts dotā līderības veida nosaukums.  
 

1. Koučinga līderība: projekta vadītājs sapulcē savu komandu uz sanāksmi, lai pārrunātu iepriekšējā 
projektā gūtās atziņas. Vispirms viņi sāk atklātu diskusiju, pārrunājot komandas stiprās un vājās 
puses visā projekta gaitā un to, ko varētu uzlabot komandas sniegumā nākotnē. Vadītājs arī apsveic 
komandu par ieguldīto darbu. 

Uzdevums: noteikt līdera iezīmes (pozitīvās un negatīvās) atbilstoši konkrētajai situācijai.  
 

2. Autokrātiska/autoritāra līderība: komanda ir neizpratnē par to, kā rīkoties, ja viens no projekta 
partneriem ir atstājis partnerību un tagad viņiem ir jāsniedz intelektuālais rezultāts, kas bija jāizdara 
projektu pametušajam partnerim. Viņi nezina, kuru nozīmēt aizgājušā partnera vietā, un sasauc 
tikšanos ar komandas vadītāju Džonu. Džons ņem vērā visus noteikumus un procesus, kas viņiem 
jāievēro, lai aizstātu partneri. Tad viņš deleģē kādu cilvēku no komandas, lai nākamo 3 dienu laikā 
sazinātos ar vairākām organizācijām, tiktos ar tām, iepazīstinātu ar situāciju un gaidām, un virzītos uz 
partnera izvēli ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā. Džons paziņoja komandai, ka viņš sagaida, ka tiks 
informēts par progresu.  
 

Uzdevums: noteikt līdera iezīmes (pozitīvās un negatīvās) atbilstoši konkrētajai situācijai.  
 

3. Laissez-faire līderība: Marija ir komandas vadītāja. Viņa gatavojas uzņēmumā uzņemt jaunus 
darbiniekus. Tikmēr viņa deleģē uzdevumus citiem darbiniekiem un sagaida, ka viņi strādās saskaņā 
ar grafiku un sasniegs savus mērķus/mērķuzdevumus, kā apspriests. Kad darbinieki ierodas 
uzņēmumā, Marija viņiem paskaidro, ka viņi var būt elastīgi savā darbā, ja vien viņi sasniedz mērķus, 
ko viņi kā komanda kopīgi izvirzījuši. Viņi ir laipni aicināti brīvi piedalīties arī citās mācību aktivitātēs 
vai projektos ārpus komandas, lai attīstītu savas prasmes.  
 

Uzdevums: noteikt līdera iezīmes (pozitīvās un negatīvās) atbilstoši konkrētajai situācijai. 



         

 
Uzdevums visiem: katra grupa nāk priekšā un iepazīstina ar savu situāciju, līderības veidu un pozitīvajām un 
problemātiskajām iezīmēm, ko viņi pamanījuši savā līderī.  

MORĀLE Laba galva un laba sirds vienmēr ir lieliska līdera kombinācija.  

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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