Pielikums 1 – aktivitātei: „Prasmju un vērtību indikātori“,
„Telpiskais izkārtojums“
Prasmju un vērtību INDIKĀTORU saraksts
Atbildības uzņemšanās par mūsu mācīšanos un mūsu pašu iniciatīvas
izmantošana.
Iekšējs skats mūsu pateikto vārdu un darbu iespējamās sekās.
Savu kļūdu izmantošana, kā starts izaugsmei un zināšanu iegūšanais.
Atšķirīgu mācību priekšmetu savienošana, kā domāšanas veids sarežģītu
problēmu risināšanā.
Kritiskā domāšana par idejām un informāciju kāda mums tiek dota.
Drosme spert soli pāri savai „komforta zonai“.
Palīdzēt cilvēkiem risināt konfliktus, uzklausot abas iesaistītās puses un
meklējot pieņemamu risinājumu.
Ieklausīties citos cilvēkos un mēģināt saprast, ko tieši viņi domā.
Atšķirīgu viedokļu atzīšana un iekļaušana. (t.i. mūsu domašanā, rakstīšanā,
pētniecībā)
Rast drosmi būt pašam.
Sajust, ka mūsos ir spēks radīt pārmaiņas un risināt mūsu lokālās kopienas
problēmas.
Atcerēties izmantot nevardarbīgu komunikāciju desmitiem situācijās. (t.i.
lietot ‘es jūtu’ stāvokli drīzāk kā kaunināt otru).
Meklēt vai radīt drošu vidi, kur izpaust savas emocijas (t.i. daba, māksla,
mūzika, draugu grupas, sports).
Pielietot savas mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes, lai izprastu
mūsu vietējās kopienas problēmas (skola / ģimene / kaimiņi untml.)
Domāt par to, ko pērkam un to, ko metam prom, atceroties, ka nākošās
paaudzes ir atkarīgas no tiem pašiem dabas resursiem, ko lietojam mēs paši.
Pretoties spiedienam (t.i. no reklāmistiem) pirkt lietas, ko mums patiesībā
nevajag.
Rūpēties par mūsu vidi- īpaši apdraudētām sugām un ekosistēmu,
ievainotiem vai nevēlamiem savvaļas dzīvniekiem un bojātiem biotopiem.
Mācīties būt apmierinātiem ar sevi.
Spēcīgi izjust sevi kā dabas daļu.
Attīstīt savu personīgo stilu kā gūt jaunas intereses, attieksmes un jūtīgumu.
Domāt par atkritumu, izdedžu un piesārņojumu samazināšanas veidiem.
Novērtēt, kas ir svarīgi un kas nav.
Sekot līdzi sev un savai ģimenei.
Komunicēt aci pret aci, pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar cilvēkiem.
Pieņemt citus tā vietā, lai nosodītu.
Izvēlēties darbu, ko mīlam, nevis tikai domāt par lieliem ienākumiem.

Pielikums 2 – aktivitātei „Prasmju un vērtību indikātori“
Indikātoru pārbaudes saraksts

INDIKĀTORI SKOLĒNIEM
Pamata indikātori
Mēs cienām, novērtējam, un atrodam veidus kā saprast atšķirības
starp cilvēkiem.
Mums ir pašcieņa.
Atšķirīgu viedokļu atzīšana un iekļaušana. (t.i.. mūsu domašanā,
rakstīšanā, pētniecībā).
Mēs risinām konfliktus caur dialogiem.
Mēs ieklausāmies citos cilvēkos un mēģinām saprast, ko tieši viņi
domā.
Mēs pārvaldam savas sarunas.
Mēs uzņemamies atbildību par savu zināšanu iegūšanu un
iniciatīvām.
Mēs kritiski apdomājam idejas un informāciju, kas tiek mums dota.
Mēs rodam drosmi būt paši.
Mēs esam spējīgi rīkoties kā „kritiski draugi“, sniedzot viens otram
godīgu un noderīgu atgriezenisko saiti.

Vērtējums

Specifiskie Indikātori A: Zināšanas un Izpratne
Mēs pielietojam mācību priekšmetos gūtās zināšanas un prasmes,
lai izprastu savas lokālās kopienas problēmas.(skolā/ģimenē/ar
kaimiņiem).
Mēs saprotam kā mēs attiecamies pret cita veida dzīvām būtnēm,
kas nav cilvēks, un mūsu lokālā rajona dabisko vidi.
Mums ir izpratne par mūsu pateikto vārdu un darbu iepsējamām
sekām.
Mēs saprotam kā veidot attiecības un rūpēties par īpašām augu
sugām un dzīvniekiem.
Mēs domājam par to, ko mēs pērkam un ko metam ārā, atceroties,
ka nākošās paaudzes ir atkarīgas no tiem pašiem dabas resursiem,
kurus mēs izmantojam.

Vērtējums

Specifiskie indikātori B: Sevis pazīšana
Mēs mācāmies būt apmierināti ar to, kas esam.
Mēs attīstam savu personīgo stilu, lai iepazītu paši savas intereses,
attieksmes un izjūtas.
Mēs atpazīstam sevi kā sociuma līdzradītājus.
Problēmu risināšanā mēs izmantojam uzmanības pievēršanas
metodi.
Mēs atklājam jēgu un nozīmi savai dzīvei un esībai.
Mēs redzam jaunu nozīmi, kas maina vai padziļina mūsu izpratni
par to, ko daram, uz ko ceram un kāpēc.

Vērtējums

Specifiskie Indikātori C: Pārmaiņu kultūra
Mēs jūtam sevī spēku radīt pārmaiņas un risināt problēmas lokālā
kopienā.
Mēs uzdodam „lielos jautājumus“un meklējam atbildes plašākā
sabiedrībā.
Mēs protam izmantot savas kļūdas kā starta punktu, lai mācītos un
veicinātu savu izaugsmi.
Mums ir drosme spert soli pāri savai „komforta zonai“.

Vērtējums

Specifiskie Indikātori D: Emocionālā saikne
Mēs atrodam vai radam drošu vidi, kur izpaust savas emocijas
(daba, māksla, draugi, mūzika).
Mēs izjūtam saikni ar citiem cilvēkiem un apkārtējo pasauli.
Mēs esam empātiski un rūpējamies par apkārt esošiem cilvēkiem un
dzīvām būtnēm, kas nav cilvēki.
Mēs svinam un esam pateicīgi dabai par tās dāsnumu.
Mums ir dziļi iesakņojusies sajūta, ka esam dabas daļa.
Dabā mēs atrodam dziedināšanos un mieru.
Mēs esam uzsūkušies mežonīgajā pasaulē ar priekpilnu attieksmi,
veltot pilnīgu un godprātīgu uzmanību tai.
Dabu mēs piedzīvojam kā savu piepildījuma avotu.

Vērtējums

Specifiskie indikātori E: Prasmes
Mēs jūtam, ka iegūstam praktiskas iemaņas reālai dzīvei, ne tikai
teorētiskas zināšanas.
Mēs varam proaktīvi rūpēties par apdraudētajām sugām un
ekosistēmām, pamestiem mājdzīvniekiem un bojātiem biotopiem.
Mēs palīdzam cilvēkiem risināt konfliktus uzklausot abas iesaistītās
puses, un mēģinot rast pieņemamu risinājumu.
Desmitiem situācijās mēs atceramies, ka labāk veidot nevardarbīgu
komunikāciju (lietot „es jūtu“ stāvokli nekā kaunināt otru).
Mēs gūstam atklājumus caur sajūtām, iztēli un nojausmu, ne tikai
caur domāšanu.
Mēs mācāmies lēmumu pieņemšanu, rēķinoties ar nākošo paaudžu
sociālām, ekonomiskām un vides vajadzības.
Mēs izvairāmies no spiediena (no reklāmistiem) pirkt lietas, kas
mums tā īsti nav nepieciešamas.
Mēs mācāmies zinātkāri, varbūtību, minējumus un izpētīšanu.
Mēs esam spējīgi informāciju arī sintezēt, ne tikai analizēt to.
Mēs savienojam atšķirīgos mācību priekšmetos gūtās zināšanas, lai
domātu kā risināt sarežģītas problēmas.
Mēs attīstam prasmes atpazīt sistēmas un šablonus.

Vērtējums

Specifiskie indikātori F: Kultūŗas kompetences
Mēs nodarbinām un izbaudām savu dziļāko iztēli (sapņus, intuīciju
un vīziju).
Mēs gremdējamies dziļi mākslās, izmantojot mākslu kā
atspoguļojumu saviem impulsiem un sajūtām, kas pamostās mūsos.

Vērtējums

INDIKĀTORI SKOLĀM
Vadlīnijas
Skola pieliek visas pūles, lai saprastu skolēnus un veido plānus
skolēnu atšķirīgajām vajadzībām, un katram individuāli nodorošina
piemērotu izglītību.
Skola strādā ievērojot objektivitāti un neradot nekāda veida
diskrimināciju, ne nacionalitāšu, ne etnisko, ne ādaskrāsu, ne
dzimumu, ne seksuālo orientāciju, ne ticību, ne reliģiju.
Skola nekādi neatbalsta mobingu un iebiedēšanu.
Skola ievieš sekojošas vadlīnijas:
iegādājas vidi saudzējošus, ilgtspējīgus produktus, t.i. otrreizējās
pārstrādes papīru, pat ja ir pieejamas lētākas iespējas;
nodrošina daudzus vai visus iespējamos atjaunojamās enerģijas
avotus;
samazina oglekļa emisiju;
nodoršina ilgtspējīgu atkritumu menedžmentu, t.i. otrreizējo
pārstrādi vai atkritumu samazināšanu;
veicina ētisku ieguldījumu.
Skola piedāvā piemērotu, daudzpakāpju atbalstu un vadību
skolēniem ar problēmām.
Skola ir integrēta lokālā sabiedrībā.

Vērtējums

Mācīšanas un mācīšanās stratēģijas
Skolotāji attīsta tādas mācību stundas, kuras tiek balstītas drīzāk uz
neaizmiršanu, atcerēšanos, nekā uz iegaumēšanu.
Skolotāji atver [(a) viens otram, (b) skolēniem] sirdis un prātus
jaunām idejām.
Tiek izmantoti plaša spektra mācīšanas un mācīšanās stili.
Skolotāji rod kreatīvus veidus, lai viecinātu skolēnu iesaistīšanos.
Zināšanas tiek papildinātas ar praktiskām darbībām.
Skolotāji diskutē ar skolēniem, par to, kas izglītības vispār ir.
Skolotāji dod skolēniem laiku mijiedarbībai un mācību vielas
apstrādei.

Vērtējums

Šķērsgriezuma tēmas 1:
Līdzjūtība, Rūpes, Cieņa, Skolēns – centrā.
Skolotājs skolēnus uzklausa ar iejūtību un empātiju.
[(a) Skolotāji, (b) skolēni un (c) vecāki] jūt, ka skolā ir rūpēšanās
tikums.
Skolā ir iestrādāta cieņas, pret skolēnu spējām, kultūra.
Skolotājs katru skolēnu redz kā unikālu garīgu būtni, kas tiek lolota.

Vērtējums

Šķērsgriezuma tēmas 2:
Iesaistīšanās , Iniciatīva, Atbildība
Skolēni [(a) jūt, ka viņi tiek iesaistīti, izmanto iespējas] attīstīt viņu
pašu vīziju un projektu mērķus, un/vai par visu skolu.
Skolēni [(a) jūt, ka viņi tiek iesaistīti, (b) izmanto iespējas] paši vai
grupā identificēt problēmas un attīstīt risinājumus.
Skolotājs veic apzinātas darbības [(a) dot katram skolēnam
vienādas iespējas,

Vērtējums

(b) iedrošināt skolēnus] izteikt savu viedokli.
Šķērsgriezuma tēmas 3:
Mācību vide, Pozitīvisms, Laime
Personāla morāle un uzticēšanās līmenis ir augsts.
[(a) Skolotāji, (b) skolēni, un (c) vecāki] par skolu pamtā jūtās
labsirdīgi, pozitīvi un laimīgi.
Skola ir dinamiska kopiena, kurā skolotāji un skolēni tiek stimulēti ar
jaunām idejām, domām, virzieniem un iespējām.

Vērtējums

Šķērsgriezuma tēmas 4:
Atspoguļošana, Kriticisms, Atvērtība, Kreativitāte, Riska uzņemšanās
Skolotāji un skolēni palīdz viens otram izaugt un uzņemties risku
viņu mācīšanas un mācīšanās procesā.
Skolotāji ceļ [(a) viņu pašu, (b) viens otra, (c) skolēnu’] kapacitāti
dziļākai refleksijai no brīžiem, kad kaut kas ir gājis greizi.
Skolotāji sevi redz drīzāk kā „mācītājus“ nekā „zinātājus“.
Skolēni, skolotāji un vecāki redz sevi kā daļu no izglītījošās
kopienas ar kopīgu atskaites punktu.
Skolotāji un skolēni izaicina viens otru pārdomāt, ko viņi dara.
Skolotāji ir atvērti mācīties no skolēniem.

Vērtējums

Šķērsgriezuma tēmas 5:
Transformācija
[(a) Skolotāji, (b) skolēni, (c) vecāki] jūt, ka skola piedāvā vietu, kur
skolēni var uzplaukt.
[(a) Skolotāji, (b) skolēni] jūt, ka viņiem tiek piedāvātas iespējas
personīgai izaugsmei.

Vērtējums

Pielikums 3 – aktivitātei „Prasmju un vērtību indikātori“
Indikātori tiek rakstīti lielā šriftā. Tos var sagriezt atsevišķās slejās.

Uzņemties atbildību par savu
mācīšanos un izmantot savu iniciatīvu.
Iekšējs skats mūsu pateikto vārdu un
darbu iespējamās sekās.
Savu kļūdu izmantošana, kā starts
izaugsmei un zināšanu iegūšanais.
Atšķirīgu mācību priekšmetu
savienošana, kā domāšanas veids
sarežģītu problēmu risināšanā.
Kritiskā domāšana par idejām un
informāciju, kāda mums tiek dota.
Drosme spert soli pāri savai „komforta
zonai“.
Palīdzēt cilvēkiem risināt konfliktus,
uzklausot abas iesaistītās puses un
meklējot pieņemamu risinājumu.

Ieklausīties citos cilvēkos un mēģināt
saprast, ko tieši viņi domā.
Atšķirīgu viedokļu atzīšana un
iekļaušana (e.g. mūsu domašanā,
rakstīšanā, pētniecībā)
Rast drosmi būt pašam.
Sajust, ka mūsos ir spēks radīt
pārmaiņas un risināt mūsu lokālās
kopienas problēmas.
Atcerēties izmantot nevardarbīgu
komunikāciju desmitiem situācijās.
(e.g. lietot ‘es jūtu’ stāvokli drīzāk kā
kaunināt otru).
Meklēt vai radīt drošu vidi, kur izpaust
savas emocijas (e.g. daba, māksla,
mūzika, draugu grupas, sports).
Pielietot savas mācību priekšmetos
gūtās zināšanas un prasmes, lai
izprastu mūsu vietējās kopienas

problēmas (skola / ģimene / kaimiņi
untml.)
Domāt par to, ko pērkam un to, ko
metam prom, atceroties, ka nākošās
paaudzes ir atkarīgas no tiem pašiem
dabas resursiem, ko lietojam mēs paši.
Pretoties spiedienam (e.g. no
reklāmistiem) pirkt lietas, ko mums
patiesībā nevajag.
Rūpēties par mūsu vidi- īpaši
apdraudētām sugām un ekosistēmu,
ievainotiem vai nevēlamiem savvaļas
dzīvniekiem un bojatiem biotopiem.
Mācīties būt apmierinātiem ar sevi.
Spēcīgi izjust sevi kā dabas daļu.

Attīstīt savu personīgo stilu kā gūt
jaunas intereses, attieksmes un
jūtīgumu.
Domāt par atkritumu, izdedžu un
piesārņojumu samazināšanas veidiem.
Novērtēt, kas ir svarīgi un kas nav.
Sekot līdzi sev un savai ģimenei.
Komunicēt aci pret aci, pavadīt
kvalitatīvu laiku kopā ar cilvēkiem.
Pieņemt citus tā vietā, lai nosodītu.
Izvēlēties darbu, ko mīlam, nevis tikai
domāt par lieliem ienākumiem.

