
Tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ aprobācija 

 

Programmas apraksts (saturs) 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā 

institūtā tiek īstenots Latvijas Zinātņu Padomes finansētais pētījums "Digitālas mācību programmas 

piemērotības un īstenojamības izpēte skolēnu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs 

(no 5 līdz 15 gadu vecumā)". 

Pētījuma pirmajā posmā tiek organizēta šīs digitālās tikumiskās audzināšanas programmas 

(programmas akronīms – ‘e-TAP’) aprobācija Latvijas skolās. Programma e-TAP balstīta uz tikumu 

ētikas pamatnostādnēm un sastāv no 44 tēmām no pirmsskolas (5 un 6 gadu vecuma grupas) līdz 9. 

klasei. Katrai tēmai paredzētas 2-3 nodarbības (mācību stundas). Katrai mācību stundai paredzētas 

no  25 līdz 40 minūtēm atkarībā no izglītības posma. Programmā iekļautas arī 5 ievada nodarbības 

(tikumiskās audzināšanas ‘Rīku kaste’), ko skolotājs var izmantot, lai iepazīstinātu skolēnus ar 

tikumu ētikas galvenajiem jēdzieniem.  

Pilotēšanas būtība, projekts 

Programmas e-TAP aprobācija notiks no 2021. g februārim līdz aprīlim. Skolotāji, kas vēlēsies 

piedalīties programmas aprobācijā, varēs pieteikties individuāli un iesaistīties šajā procesā tik lielā 

apmērā, cik viņi vēlēsies. Aprobācijas procesā var īstenot vienu vai vairākas tikumiskās audzināšanas 
tēmas savā klasē (audzināšanas stundā vai mācību priekšmeta stundā) un sniegt atgriezenisko saiti 

programmas aprobācijas mentoriem, kuri savukārt sniegs personalizētu atbalstu katram skolotājam.  

Kas var piedalīties programmas aprobācijā?  

Aprobācijā piedalās pedagogi, kas strādā vai nu pirmskolā (5 un 6 gadu vecuma grupās) vai arī 

pamatskolā (1.-9. klasē) un kuriem ir iespējams īstenot ar saviem skolēniem mācību stundu ietvaros 

vismaz vienu pilnu tēmu laikā no  2021. gada 1. februāra  līdz 30. aprīlim. Tie var būt gan klases 

audzinātāji, gan mācību priekšmetu skolotāji.  

Ko apņemas skolotājs, kas piedalīsies kādas tēmas aprobēšanā? 

Skolotājs, kas piedalīsies programmas aprobācijā, apņemas no  2021. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim 

izmēģināt savā klasē vismaz vienu pilno tēmu (2-3 stundu plānus) vai vismaz divas ievadnodarbības 

no attiecīgās klases ‘rīku kastes’. Aprobācijā skolotājs izmanto programmas e-TAP stundas plānus, 

prezentācijas un materiālus. Stundu materiāli ir gatavi izmantošanai klātienē un interneta vidē. 

Pagaidu stundu plāni, kas iekļauti zem katras tēmas (un kas būs jāīsteno pilnībā, aprobējot attiecīgo 

tēmu), ir pieejami šajā saitē. Līdz aprobācijas sākumam stundu plāni tiks vēl pilnveidoti.  

Skolotājs apņemas arī sniegt atgriezenisko saiti par izmēģinātajiem stundu plāniem – gan 

neformāli pilotēšanas procesa laikā, gan aizpildot anketu pilotēšanas beigās un, ja nepieciešams, 

piedaloties individuālā intervijā vai fokusa grupas diskusijā savā skolā.  

Kādu atbalstu saņems skolotāji un skolas, kas piedalīsies programmas e-TAP aprobācijā? 

Katram dalībniekam: 

• tiks nogādāti aprobējamie stundu plāni, prezentācijas un atbalsta materiāli elektroniskā 

formātā, 

• tiks nozīmēts individuāls aprobēšanas mentors – kāds no projekta darbiniekiem, kas 

palīdzēs skolotājam visā aprobēšanas procesā un saņems skolotāja atgriezenisko saiti, 

• tiks piedāvāta aprobēšanas ievada tikšanās, ko vadīs mentors. 

https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/


Ja no vienas skolas piedalās vismaz 3 skolotāji, tā kūst par partnerskolu. Partnerskolām: 

• tiks piedāvāts projekta vadītāja Dr. Manuela Fernandeza 2-3 stundu bezmaksas tiešsaistes 

seminārs skolotājiem par tikumisko audzināšanu skolā, 

• projekta beigās saņems aprobēto tikumiskās audzināšanas programmu un ‘Rakstura 

izglītības rokasgrāmata’ (novērtēšanas rokasgrāmata skolām) papīra formātā. 

Kā praktiski notiek pieteikšanās un aprobēšanas uzsākšana? 

Skolotāji, kas vēlas piedalīties projektā, piesākas līdz 15. janvārim, aizpildot pieteikšanās anketu 

šajā saitē.  

Anketā skolotājs apzīmē konkrētās tēmas, ko apņemas īstenot savā klasē. Pieteikšanās anketā 

skolotājs arī norāda aptuvenu nedēļu, kad tiek plānots īstenot katru stundas plānu savā klasē. 

Janvāra otrajā pusē ar katru dalībnieku kontaktēsies viņa mentors, kurš aizsūtīs elektroniskā formā 

pilotējamos materiālus, un organizēs pilotēšanas ievada tikšanās (apmēram 45 minūtes), kurā 

mentors un skolotājs parunāsies par pilotēšanas jautājumiem un komunikācijas kanāliem sadarbībai.  

Vairāk informācijas – Dr. Tamāra Pīgozne (tamara.pigozne@lu.lv) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RE6EJpfSaECjKUUc6GIx8YFsQf4kjVJCpqWJzoH2KmRUQkU5MVRZMk1QVDBMTjJZMVo2R0hMQ0xVWSQlQCN0PWcu
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