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LP piemēra apraksts/vizītkarte 
 

 

Pedagogs (vārds, uzvārds) 

 

Zanda Pukste 

 

Zinātniskais/akadēmiskais 

grāds (ja piemērojams) 

Pedagoģijas maģistrs 

 

Klase/klašu grupa (ja 

piemērojams) 
1. ēdināšanas pakalpojuma kurss 

 

Mācību priekšmets (ja 

piemērojams) 

Audzināšanas stunda 

 

Izglītības iestāde Smiltenes tehnikums 

 

Novads Smiltenes 

 

Kontaktinformācija (e-

pasts, tālrunis) 

zanda-5p@inbox.lv 

29167335 

 

Labās prakses piemērs Audzināšanas stunda  

 

LP piemēra 

mērķis/uzdevumi 

Iesaistot Cēsu instruktorskolas darbiniekus, veicināt 1. kursa audzēkņu saliedētību. 

 

Iesaistīto skolēnu (grupa, 

klase) raksturojums (ja 

piemērojams) 

Audzināšanas  stunda piedalījās 1. ēdināšanas pakalpojuma kursa 18 audzēkņi. Pasākums norisinājās oktobra sakumā 

Smiltenes pilskalnā. 

 

 

Strukturēts LP piemēra 

apraksts 

1. Sarunāju Cēsu instruktorskolas darbiniekus, lai atbrauc uz Smiltenes tehnikumu un iepazīstina audzēkņus ar 

grupas saliedēšanas pasākumiem. 
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2. Pasākums norisinājās Smiltenes pilskalna mežā. 

3. Pasākuma laika audzēkņi jauktās grupās veica dažādus spēka un atjautības uzdevumus. 

4. Noslēgumā tika veikts pasākuma rezumējums. 

5. Ar pārgājiena mērķiem un norisi iepazīstināju vecākus 

 

Instrumentārijs 

 

METODES: instrukcija – darba uzdevuma izskaidrošanai 

                       grupu darbs 

                       kopsavilkums – padarīta darba izvērtēšana 

 

Apliecinošie dati, fakti un 

piemēri (ja piemērojams) 

Cēsu instruktorskolas darbinieku sagatavotie materiāli veiksmīgai nodarbību norisei.  

Aptauja audzēkņiem, lai noskaidrotu viņu domas par pasākumu. 

 

Sasniegtais rezultāts 

 

Secinājumi: 

1. Nodarbība bija izdevusies. Uzstādītais mērķis bija sasniegts. 

2. Uzdevumu izpildes laikā varēja novērot, ka audzēkņi viens uz otru paļaujas, uzticas viens otram. 

3. Bija daži audzēkņi kuriem īpaši nepatika, ka bija fiziski jādarbojas. 

4. Esmu apmierināta, ka ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Cēsu instuktorskolu un ir doma, turpināt iesākto un 

veidot citas veida nodarbības pie viņiem Cēsīs. 

 

 

Sadarbība Pozitīvi ir tas, ka audzēkņi pierod strādāt gan komandā, gan individuāli. 

Vēlamo rezultātu sasniegšanā iesaista arī vecākus, draugus 

 

LP piemēra izmantošanas 

iespējas 

Pirmo kursu audzēkņi var izmantot šāda veida pieredzi veicot savos kursos, lai audzēkņi veiksmīgāk varētu adaptēties 

jaunos apstākļos. 

 

Cita būtiska informācija Jāakcentē uzmanība uz piemērotu apģērbu, apaviem. 

Ļoti rūpīgi jāizplāno laiks, lai nodarbība varētu notikt atbilstošos laika apstākļos. 

 

Datums 2011. gada 10. aprīlis 

 


