
Mācību stundas plāna struktūra programmas ,,Latvijas skolas soma” 
integrēšanai pilnveidotajā mācību saturā 

 

Skola: Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 

Klase/klašu grupa: 11.c, 11.e1, 11.e 

Mācību priekšmets un programmas norises nosaukums: Klases stunda -  Inovatīvi interaktīva 
interneta izrāde “KLUSĒTĀJI - EKRĀNĀ”. 

Skolotājs un programmas koordinators: Klašu audzinātājas Velta Ločmele, Inita Grabe, Anita 
Rozenblate, koordinatore Daiga Šēfere 

Stundas realizēšanas datums:  11.c klase – 9. decembris,11.e1 klase – 9. decembris,11.e klase- 
10.decembris 

Stundas tēma, pamatjēdzieni:  Vienaldzība,  tās rašanās  cēloņi un izskaušana 

Sasniedzamais rezultāts: Formulē un atpazīst vienaldzīgas attieksmes uzvedību, analizē un salīdzina 
savu pieredzi ar izrādē saklausīto 

Sagatavošanās: Darba lapas ar jautājumiem un citātiem sagatavošana, teorētiskā materiāla par 
vienaldzību sagatavošana https://peskiadmin.ru/lv/5-poslovic-o-bezrazlichii-lyudei-ko-vsemu-citaty-
o-bezrazlichii-statusy.html , sagatavošanās diskusijas vadīšanai. 

Mācību līdzekļi un resursi:  

Jautājumi pēc izrādes ,, Klusētāji ekrānā’’, lai sagatavotos diskusijai 
1. Uzraksti 3 cēloņus/iemeslus, kāpēc, tavuprāt, cilvēki bieži vien izvēlas klusēt, kad patiesībā būtu 
vajadzējis iesaistīties un runāt?  
2. Argumentē latviešu sakāmvārda ,,runāšana ir sudrabs un klusēšana – zelts’’ patiesumu! Vai reālajā 
dzīvē tā ir?  
3. Raksturo kādu situāciju/notikumu savā dzīvē, kad notikumi būtu izvērsušies citādi citādi, ja Tu 
izšķirošā brīdī nebūtu izvēlējies klusēt, bet iesaistīties! Ko no tā vari mācīties?   
Citāti par vienaldzību: 

Nav neviena bīstamāka cilvēka, kas būtu svešs cilvēkam, kurš būtu vienaldzīgs pret savas 
dzimtās valsts likteni, kaimiņa likteni. 

Jebkuras emocijas ir labākas par vienaldzību! 
Vienaldzība ir visa ļaunuma sakne pasaulē! Tā ir klusējoša piekrišana jebkādām zvērībām. 
Cilvēki dzird un redz to, kas nav paredzēts citu cilvēku ausīm un acīm; bet viņi kļūst akli un 

kurli, kad kāds sauc pēc palīdzības ... 
Vienaldzība ir augstākā nežēlība. 
Vienaldzība ir dvēseles klusums. 

Teorētiskā materiāls par vienaldzību. 
https://peskiadmin.ru/lv/5-poslovic-o-bezrazlichii-lyudei-ko-vsemu-citaty-o-bezrazlichii-statusy.html 
Metodes: demonstrēšana, vizualizēšana, praktiskais darbs, situāciju izspēle, diskusija 

Stundas norise: Interneta izrādē, izmantojot vietnes Youtube iespējas, pēc katras no stāsta daļām 
skatītājam jāizvēlas, kā turpināsies viņa izrāde. Sākumā skatītājs izvēlas, kura varoņa stāstu piedzīvot, 
pēc tam - sekot savam izvēlētājam varonim uz citu klasi vai turpināt izrādi ar citu varoni, paliekot klasē. 
Katrā no stāsta nogriežņiem skatītājām ļauts pašam būvēt savu stāstu par trīs varoņu piedzīvoto, kā arī 
galu galā noskatīties visus stāstus, ja ir vēlēšanās.Izrādē “Klusētāji” ir par cilvēku vienaldzību un tās 
drūmajām sekām.  

Atgriezeniskā saite: Pašpārbaudes uzdevums izmantojot dažādus tiešsaistes rīkus kahoot. 

 


