
Kuldīgas 2.vidusskolas 

 

KLASES STUNDAS IZVĒRTĒJUMS 

 

Datums:24.01.2021.    Klase 6.a          skolēnu skaits klasē 27              skolēnu skaits stundā  20               Klases audzinātājs (-a)  Ivo Lūsis 

 

Stundas tēma:  Latvijas Veselības ministrijas organizētais eksperiments pilotprojekts par atkarībām.  

 

Sasniedzamais rezultāts / Mērķis: Atkarības izraisošo vielu lietošanas paradumi 12-14 gadu vecu skolēnu vidū, kā arī iesaistīt katra bērna vecākus, 

vecvecākus, pētnieciskā procesā. 

 

Uzdevumi: Eksperimentāls pētījums skolu atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” darbības rezultātu izvērtēšanai. 

 

 

Darba 

organizācija 

stundā klases darba 

organizēšana, 

laika izmantojums; 

kārtība stundas laikā 

 

 

Klātiene 

 

 

 

 

Stundas satura 

atbilstība mērķim 

un uzdevumiem 

 

 

Mācību saturs 

“UNPLUGGED” 

pilnībā attaisno 

uzdevumu un 

mērķi.  

Izmantotās metodes 

  

Skolotāja sagatavotās 

lomu spēles.  

Skolēnu sagatavotie 

jautājumi. Stundas 

gaitā uzklausīti  

skolnieku viedokļi un 

apgalvojumi, par 

atkarību izraisošām 

vielām. Skolēnu 

individuālie izpildītie 

darbi, speciālajās 

programmas burtnīcās. 

 

Izmantotie mācību līdzekļi un materiāli 

 

 

 

Mācību materiāli speciāli izstrādāti 

programmai “UNPLUGGED’ un integrēti 

programmā. 

 

 

Mācību materiālus nedrīkst publicēt vai 

pavairot.  

 

Audzinātāja pašvērtējums 

 

Stundas mērķis iepazīstināt, rast 

priekštatu un iespēju aizkavēt 

lietot atkarību izraisošās vielas. 

Izveidot aizsargbarjeru, pret 

atkarību izraisošām vielām. 

Skolēnu izvērtējums. 

 

Skolēni labprāt dalījās 

ar savām zināšanām un 

pieredzi,  Iesaistījās 

savstarpējās 

programmas diskusijās. 

 

Stundas norise 

 

 

Stiprās puses 

 

Vājās puses 

 

1. Stundas sākumā skolotājs iepazīstina ar stundas tēmu. Programma “UNPLUGGED’ sastāv no 12 

nodarbībām. 
 

2. Skolēni izsaka viedokļus, stāsta savus novērojumus kā arī piedalās lomu spēlēs.  

 

3. Nodarbības beigās pārrunājām paveikto, tiek apkopota visa informācija kas ir bijusi vienā 

Skolēniem ir iespēja paust 

viedokli, diskutēt, jautāt. 

 

Skolēniem tēma ir aktuāla, jo 

atkarību vielas ir pieejamas 

visur. 

Izveidot personisko 

Lielā skolēnu skaita 

dēļ ir ierobežots laiks, 

lai katrs varētu 

izklāstīt savus 

viedokļus, 

jautājumus, 

argumentus. 



programmā. Bērni paši atkārto svarīgākos jautājumus.  

 

4. Visi ir informēti, kur ir iespējams uzzināt informāciju par saviem aktuālajiem jautājumiem. 

 

 

 

aizsardzību pret negatīvo vidi. 

 

Māk pateikt ”NĒ” atkarību 

izraisošām vielām. 

 

 

 

 

 

Nepieciešamie uzlabojumi: Uzskatu, ka ir nepieciešams veltīt ilgāku laiku programmai. Skaitliski lielās klases dalīt mazākās, lai varētu detalizētāk vadīt stundas 

norisi. Lai būtu katram no klases skolēnam iespēja piedalīties un pastāstīt par savas iegūto pieredzi. Plānotā programmas ilgums ir 40min. Nepieciešams 90min.  

 

 

                                                   

 

 

 

  Stundu vadīja (                                           ) Ivo Lūsis 


