Audzināšanas darba plāns 2021./2022. mācību gadā
Mērķis: Brīvas, patstāvīgas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, akcentējot skolēnu personīgo atbildību par savu uzvedību un mācību
sasniegumiem un cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru, apgūt dzīves prasmes un darba iemaņas , veidot izpratni par galvenajiem
dabas un sociālajiem procesiem, sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas
līdzdalībai tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā, rosināt
skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā.
1. Uzdevumi: Skolēna pilsoniskās apziņas veidošana:
1.1.
Veidot prasmi pastāstīt par valsti.
1.2.
Veidot prasmi svinēt svētkus un ievērot savas tautas tradīcijas.
1.3.
Valstisko un nacionālo vērtību apzināšanās.
1.4.
Patriotisma jūtu attīstīšana.
2. Pilnveidot skolēnu sociālo pieredzi un attīstīt prasmi dzīvot sabiedrībā:
2.1.
Saskarsmes un sadarbības prasmju pilnveidošana.
2.2.
Veselīga dzīvesveida propaganda.
2.3.
Mācīties atrast, izprast un novērtēt savas spējas dažādās jomās, gūstot praktiskās darbības pieredzi,uz kuras pamata veido savu
tālākizglītību, karjeru, nākotnes perspektīvas.
2.4.
Veidot prasmi rūpēties par savu un apkārtējo līdzcilvēku drošību.
2.5.
Veicināt personīgās atbildības apziņu par savu uzvedību, mācību sasniegumiem, cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību
kultūru ar līdzcilvēkiem.
3. Sekmēt skolas, ģimenes, klases grupas kultūrvides veidošanos.

goģiskaisPiezīmes
Mēnesis

Aktivitāte

Septembris Zinību diena.

Atbildīgais

Datums

Z.Reinfelde

1.09.

Pedagoģiskais nolūks
Radīt interesi par gaidāmo mācību gadu.

Mācību pārgājiens uz Mellīzeri.

I.Finka, Z.Reinfelde 2.09.

Skolas rudens sporta diena.

K.Tabors

3.09.

Mācību ekskursija „Pretī zelta rudenim”
Tērvetes dabas parkā.

Z.Reinfelde, klašu

9.09.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, Latvijas
skaistāko vietu iepazīšana, dabas vērošana rudenī.

Draudzības spēle futbolā ar Bikstu
pamatskolu.

K.Tabors

14.09.

Veicināt interesi par sporta spēlēm, uzlabot
komunikācijas prasmes, veidot prasmi darboties
komandā.

Mācību ekskursija uz Vecrīgu- Latvijas
Mākslas muzeju Biržas namā, Rīgas ZOO
dārzu.

Z.Reinfelde

16.09.

Iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu,
dzīvnieku daudzveidību un kulturālu uzvedību,
vienlaicīgi apgūstot un izprotot uzstādītās zīmes.

Speciālo skolu sacensības futbolā Tukumā.

K.Tabors

16.09.

Veicināt interesi par fiziskām aktivitātēm,
popularizēt aktīvu dzīvesveidu.
Veidot prasmi darboties komandā.

Mācību ekskursija 7.,8.,9. klasēm uz Īles
nacionālo partizānu bunkuru.

V.Krievaite

21.09.

Iepazīt Latvijas vēsturi, kā arī izprast vēsturiskos
notikumus.

Rudens kross Lielplatonē.

K.Tabors

23.09.

Stiprināt skolēnu gribu, popularizēt aktīvu
dzīvesveidu.

audzinātājas.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana, Latvijas dabas
iepazīšana.
Veicināt interesi par fiziskām aktivitātēm.
Veidot prasmi darboties komandā.

Z.Reinfelde

28.09.

Projekta noslēguma atskaite, veidot jaunu Erasmus
+ projektu ar skolēnu iesaisti.

Sadraudzības spēle futbolā ar Bikstu
Pamatskolas komandu 6.-7.klasēm.

K.Tabors

4.10.

Veicināt skolēnos interesi par sportu, par aktīvu
dzīvesveidu. Uzlabot saskarsmes prasmes.
Iemācīties darboties komandā.

Latviešu valodas nedēļa.
Virtuves darbinieku I.un II. kursa
audzēkņu prezentācija par rakstnieci Annu
Brigaderi.
Pasākums “Annai Brigaderei-160”

G.Medne

4.-8.10.

Attīstīt prasmi runāt auditorijas priekšā, veicināt
interesi par literatūru, motivēt skolēnus lasīt
grāmatas, veidot skolēnos pozitīvu pašvērtējumu,
apziņu par darba tikuma nozīmi.

Svētki manai skolotājai.

S.Karžaņecs,
Z.Reinfelde

8.10.

Ķirbju parāde.

J.Vasjatkina

25.-29.10. Veicināt radošumu, rosināt bērnu fantāziju.

Erasmus+ projekta “Eiropas amatu māja”
noslēgums.

Z.Reinfelde

28.10.

Projekta darba rezultātu prezentācija, Rokdarbu
grāmatas prezentācija, atskaite par padarīto.

Mārtiņdienas aktivitātes.

Z.Reinfelde,
Internāta skolotāji,
klašu audzinātāji

10.11.

Iepazīt latviešu tautas tradīcijas, attīstīt saskarsmes
prasmes. Mācīties latviešu tautas dejas un rotaļas,
tautasdziesmas un ticējumus.

Erasmus + projekta “Visi kopā pret
atstumtību!” vizīte Turcijā tiešsaistē.

Z.Reinfelde

2.-4.11.

Iepazīt citu valstu izglītības sistēmas. Apgūt- kā
motivēt skolēnus mācīties, pielietojot inovatīvas un

Virtuāla tikšanās ar Erasmus + projekta
“Eiropas amatu māja” partneriem.
Oktobris

Novembris

6.10.
7.10.

Veicināt skolēnu un skolotāju pozitīvu saskarsmi,
skolas kolektīva saliedētību, pateikt paldies
skolotājam par viņa darbu.

Decembris

netradicionālas metodes kompetenču izglītībā.
Veidot prasmi draudzēties, pozitīvi komunicēt.

DJVIC lekcijas 5./6.klasēm “Izproti dusmas- D.Kaupiņa
nepieļauj vardarbību!”
7.-9. klasēm ”Savstarpējo attiecību
veidošana”
Vēstures nedēļa.
V.Krievaite

12.11.

Tikšanās ar 51. Zemessardzes bataljona
pārstāvjiem.

Z.Reinfelde

16.11.

Iepazīt Latvijas Armijas struktūru, nozīmi, tehnisko
aprīkojumu.

LR 103.gadadienai veltīts svinīgais
pasākums klasēs.

Z.Reinfelde, klašu
audzinātāji

17.11.

Iepazīties ar Latvijas valsts vēsturi, apzināties savas
dzimtenes skaistumu un nozīmi, veidot mīlestību
un patriotiskas jūtas pret savu valsti.

Konkurss-izstāde „Mans veltījums Latvijai”. Klašu audzinātāji,
vizuālās mākslas
skolotāji
Sveču aizdegšana par godu Latvijas
J.Vasjatkina,
simttrešajai gadadienai.
Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

8.-16.11.

Patriotisko jūtu veidošana, estētisko, saskarsmes
prasmju veidošana.

16.11.

Skolēniem apzināties Latvijas brīvības cīņu nozīmi,
Latvijas izaugsmi. Veidot skolēnos patriotiskas jūtas
pret savu valsti, zemi.

Erasmus + projekta “Veselie eiropieši
kustībā!” vizīte Turcijā.

Z.Reinfelde

29.11.5.12.

Iepazīt Turcijas kultūrvēsturisko mantojumu,
veselīgu dzīvesveidu, apgūt dažādas sporta
aktivitātes, iegūt jaunus draugus, veidot pozitīvu
attieksmi pret sevi un citiem.

DJVIC lekcijas “Un vēders dievs
visaugstākais!” C9. klasei, 9.1.,9.2.,9.3.
grupām
“Esi drošs!” C6./7., 2./3.klasēm
Sacensības galda tenisā Lielplatonē.

D.Kaupiņa,
Z.Reinfelde

30.11.

Iepazīt veselīgu uzturu, mācīties izvēlēties veselīgu
uzturu ēdienreizēm.
Attīstīt prasmi darboties komandā.

K.Tabors

9.12.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu, attīstīt saskarsmes
prasmes.

15.-17.11. Izprast vēsturiskos notikumus Latvijā un to nozīmi
neatkarīgas Latvijas valsts izveidē. Zināt Latvijas
valsts simboliku, pārvaldi.

Tikšanās ar Valsts Policijas pārstāvjiem,
Z.Reinfelde
14.12.
nepilngadīgo lietu inspektori.
Tēmas:Drošība.
Vardarbība skolā. Konfliktu risināšana.
Sekas- administratīvā un kriminālā atbildība
Mācību ekskursija labākajiem skolēniem.
I.Finka, Z.Reinfelde 14.12.

Janvāris

Izprast pareizas uzvedības nozīmi, uzvedības
pārkāpumu sekas. Apgūt un atkārtot drošības
noteikumus. Iepazīt un zināt savus pienākumus un
tiesības.
Mācību motivācijas veidošana skolēniem. Pozitīvas
attieksmes veidošana pret sevi un citiem,
izprast Ziemassvētku nozīmi.
Rosināt bērnu fantāziju, mācīt latviešu tradīcijas,
paražas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un
citiem, izprast Ziemassvētku nozīmi.

Ziemassvētku eglīte skolā.

Z.Reinfelde,
I.Lūse,
O.Cihanovska

16.12.

Ziemassvētku eglītes grupās.

Z.Reinfelde, internāta skolotāji

20.12.

Ziemassvētku eglīte klasēs.

Z.Reinfelde,
klašu audzinātāji

21.12.

Tikšanās ar Džūkstes Pasaku muzeja
darbiniecēm.

Z.Reinfelde

11.01.

Veidot interesi par latviešu folkloru, iepazīt pasaku
varoņus.

Sniega diena.

K.Tabors

18.01.

Saskarsmes prasmju attīstība, estētisko jūtu
izkopšana.

Konkurss “Mana frizūra”.

Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

19.01.

Estētiskās gaumes, radošuma veidošana. Karjeras
izvēles veicināšana.

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres
pasākums. Sveču iededzināšana barikāžu
aizstāvju atcerei.
Ģeogrāfijas nedēļa 6.-9. klasēm.

Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

20.01.

Veidot izpratni par Latvijas vēstures notikumiem,
to nozīmi Latvijas valsts attīstībā.

J.Vasjatkina

24.28.01.

Veicināt interesi par ģeogrāfiju, izpratni par ES,
apzināties sevi kā ES piederošu pilsoni.

Pozitīvas attieksmes veidošana pret sevi un citiem,
veidot draudzīgas un labestīgas skolēnu savstarpējās
attiecības.
Rosināt bērnu fantāziju, mācīt latviešu tradīcijas,
paražas, veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un
citiem, izprast Ziemassvētku nozīmi.

Februāris

Marts

Aprīlis

Konkurss “Ienes gaismu!”

1.-4.02.

Skolēnu radošās iztēles, karjeras izvēles veicināšana.

Valentīndienas ballīte.

Z.Reinfelde,
internāta skolotāji
Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

14.02.

Uzvedības kultūras, izpratnes par savstarpējo
attiecību veidošanu izkopšana.

Meteņdienas svinības.

Z.Reinfelde

22.02.

Apgūt latviešu tautas tradīcijas, izprast Meteņdienas
nozīmi.

Slēpošanas diena.

K.Tabors

24.02.

Ziemas sporta veidi, to loma cilvēka veselības
nostiprināšanā.

Projekta nedēļa.

I.Finka,
Z.Reinfelde

7.-11.03.

Mācīt skolēniem patstāvību, veicināt katra skolēna
atbildību par veicamo darbu un uzticēto pienākumu.
Veidot prasmi uzstāties auditorijas priekšā.

Skolas turnīrs dambretē Bērzupē.

K.Tabors

16.03.

Attīstīt loģisko domāšanu, mācīt lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, veidot interesi par dambreti.

Ekskursija uz Džūkstes Pasaku muzeju.

Z.Reinfelde

22.03.

Veicināt interesi par latviešu folkloru, grāmatu
lasīšanu.

Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena.

Z.Reinfelde

25.03.

Veidot skolēnos izpratni par Latvijas vēsturiskiem
notikumiem.

Netradicionālā Modes skate.

Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

6.04.

Veicināt skolēnu radošumu, iztēli, motivēt skolēnus
attīstīt savus talantus, celt skolēnu pašapziņu.

Svešvalodu nedēļa.

Z.Reinfelde

25.-29.04. Veidot interesi par valodām.

Lieldienu svinības.

Z.Reinfelde

14.04.

Veidot prasmi svinēt svētkus. Iepazīt latviešu
tradīcijas, ticējumus, paražas. Gūt ieskatu par
Lieldienu nozīmi Kristietībā.

Iepazīšanās ar friziera, kosmetologa

Z.Reinfelde

21.04.

Karjeras izvēles veicināšana, savu interešu

apzināšanās.

profesijām.

Maijs.

Apkārtnes sakopšanas talka “Sakopta vide”. I.Kausa,
Z.Reinfelde

22.04.

Veicināt izpratni par dabas nozīmīgumu mūsu dzīvē
un piesārņojuma kaitīgo ietekmi uz dabu,
kā rezultātā rodas dažādas klimatiskās izmaiņas, kā
arī dabas radīto izmaiņu postošo ietekmi uz
dzīvajiem organismiem un klimatu.

Dobeles VJIC lekcijas Dobeles JVIC
lekcijas “No mutes līdz podiņam”,
“Mobings klasē”

Z.Reinfelde

26.04.

Iepazīt cilvēka gremošanas traktu. Mācīties pozitīvu
saskarsmi, apgūt jaunas prasmes, lai mazinātu
Vardarbību klasē.

Mākslas festivāls “Nāc līdzās!” Jelgavā.

I.Lūse,
O.Cihanovska,

Aprīlis

Veidot pozitīvu pašvērtējumu, celt pašapziņu,
veicināt prasmi uzstāties auditorijas priekšā.

Baltā galdauta svētki.

Z.Reinfelde,
internāta skolotāji

2.05.

Iepazīt Latvijas vēsturi, veidot patriotiskas jūtas
pret valsti, Dzimteni.

Sacensības vieglatlētikā Rīgā.

K.Tabors

10.05.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu, veidot pozitīvu
attieksmi pret sevi un citiem, paaugstināt
pašvērtējumu, sporta nozīme cilvēka veselības
nostiprināšanā.

Mātes dienas koncerts.

Z.Reinfelde,
I.Lūse,
O.Cihanovska

12.05.

Mīlestības jūtu, ģimenes vērtību izkopšana.

Zemgales novadu pasākums “Būsim kopā!” I.Finka
Z.Reinfelde

19.05.

Veidot pieredzes apmaiņu ar citām izglītības
iestādēm novados. Attīstīt saskarsmes,
komunikāciju prasmes skolēniem. Mācīt skolēniem
veselīgu dzīvesveidu.

Sacensības mini futbolā “Bērzupe-2022”.

Maijs

Veselīga atpūta, sporta spēles un to nozīme cilvēka
veselības nostiprināšanā.

K.Tabors

Mācību ekskursija “Iepazīsti Latviju!”

Z.Reinfelde,
klašu audzinātāji

26.05.

Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana.
Latvijas dabas skaistuma un ievērojamāko vietu
iepazīšana. Pozitīva mikroklimata veidošana klasē.

Sporta diena Bērzupē.

K.Tabors

22.05.

Apzināties veselīga dzīvesveida un sporta nozīmi,
veicināt prasmes darboties komandā, savstarpējo
komunikāciju.

Dabas mācības nedēļa. Veselības trasīte.

D.Eihvalde

23.-27.05. Veicināt izpratni par dabu, tās nozīmi. Mācīties
veselīgu dzīvesveidu, ievērot savu un citu drošību.

Izlaidums.

S.Karžaņecs,
Z.Reinfelde

31.05.

Skolas tradīciju apguve, tālākas izglītības apguves
nepieciešamība.

