
                                                     

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola 

 

APU dekādes „Mēs esam aktīvi un pozitīvi” 

analīze 

 
  No 13.02.2023 līdz 24.02.2023. mūsu skolā ļoti interesanti un aizraujoši tika novadīta APU 

dekāde. 

Mērķis bija pozitīvās uzvedības veicināšana izglītības iestādē. 

 

Dekādes sākumā tika novadīta izglītojamo anketēšana “Vai Jūs zināt, kas ir APU?” 

Secinājām, ka šī tēma ir ļoti aktuālā. 

 

- 13. februārī APU dekādes pirmajā dienā skolā noskanēja radiopārraide “Ievads dekādē”, 

kas aicināja visus skolēnus un skolotājus aktīvi piedalīties APU dekādes radošajos pasākumos. 

 

- 15. februārī APU dekādes ietvaros notika aktivitāte “Sporta starpbrīdis” (zibakcija “Esam 

pozitīvi” ar pasaku varoņiem). 

 

     
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



- 16. februārī tika uzsākts līderu apmācības treniņš pusaudžiem, skolēnu pašpārvaldes 

locekļiem   “Komunikatīvās kompetences attīstība”. Mēneša gaitā nodarbības vadīs skolas 

psihologs Jeļena Kaļiņina.  Attīstot komunikatīvo kompetenci, pusaudži mācās sekojošas 

prasmes: 

- mutiskās runas attīstība (ieskaitot skaidrību, pareizību), 

- spēja ievērot komunikācijas ētiku un etiķeti, 

- komunikācijas taktikas pārvaldīšana, 

- zināšanas par komunikācijas stratēģijām, 

- spēja analizēt ārējos signālus (ķermeņa kustības, sejas izteiksmes, intonācijas), 

- spēja dzēst konfliktus pašā sākumā, nekonfliktogenitāte, 

- pašpārliecinātība (pārliecība), 

- aktīvas klausīšanās prasmes, 

- oratorijas piederība, aktierspējas. 

 

                  
 

                   
 

- 16. februārī skolēniem tika piedāvāta iespēja baudīt un izpaust pozitīvas emocijas cirka 

izrādē sadarbībā ar programmu "Latvijas Skolas soma". 

 

               
 



           
 

Izrādes laikā bērni piedzīvoja prieku un patīkamus pārsteigumus. 

 

- Dekādes gaitā mūsu skolas sākumskolēniem (1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.d, 3.d) notika jautrās 

klases stundas “APU pasaulē” (novadīja skolas metodiķe Svetlana Zenova). Bērni atkārtoja 

uzvedības noteikumus skolā, pildot klases rūķīša uzdevumus: diferencēja labu uzvedību no 

nevēlamās, spēlēja APU futbolu, izteica savu viedokli par piedāvāto situāciju un tās iespējamām 

sekām, mācījās sadarboties un palīdzēt viens otram, strādājot pāros.  

Stundas kulminācija bija klases rūķīša dāvanas par čaklu darbu: galda spēle “Mēs 

atbalstam pozitīvu uzvedību” un APU saldumi. 

 

   
 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- No 14. līdz 16. februārim skolas parlaments novadīja 1. - 3. klašu skolēniem saliedēšanas 

pasākumu „Draudzības vilciens” ar mērķi, aktīvi līdzdarbojoties, veidot pozitīvas savstarpējās 

attiecības sākumskolas skolēniem, kā arī 1. - 4. klašu skolēniem notika zibakcija “Esam 

pozitīvi”, kuru novadīja 10. klases skolēni. Visiem bija iespēja starpbrīžos aktīvi izkustēties 

sporta zālē un ar labu garastāvokli un pozitīvam emocijām doties turpināt mācības. 

- No 16. līdz 21. februārim notika aktivitātes “Sporta starpbrīži” (“Tautas bumba” un 

volejbols ar pasaku varoņiem sporta zālē). Šī ir lieliska iespēja iemācīt bērniem mazināt 

emocionālo stresu. Skolēni ar prieku piedalījās! 

 

                
 

                         
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 



- No 20. līdz 22. februārim notika APU pamatnoteikumu ievērošanas monitoringi:

“Viss sākas ar sveicienu!”

“Esiet atbildīgi, ierodoties stundā pirms zvana!”

“Esiet gatavi stundai”

“Telefona vieta – somā”

Rezultātā skolēni atkārtoja uzvedības noteikumus.

- APU dekādes ietvaros arī notika konkurss “Mēs un APU TikTokā”. Konkursa mērķis bija

popularizēt APU programmas uzvedības noteikumus un attīstīt jaunrades caurviju prasmi.

Labākie darbi bija  8.d un 9.d klasei. Aktīvākie skolēni tika apbalvoti ar pateicības rakstiem,

baseina apmeklēšanu, saldo kliņģeri un Daugavpils Inovāciju centra apmeklēšanu.



- No 14.02.2023 līdz 24.02.2023. skolā notika sienas avīžu izstāde “Mūsu klase APU 

pasaulē”, kurā piedalījās 1. - 5. klašu skolēni. Izstādes mērķis bija motivēt skolēnus sadarboties, 

izpausties radoši, padziļināt zināšanas par uzvedības noteikumiem skolā un aktualizēt tēmas 

sociālo nozīmi. Viss izdevās.  

 

                    

                                 

 

Par visām APU dekādes aktivitātēm tika veidotas publikācijas skolas mājas lapā un 

facebookā.  

Dekādes gaitā tika aktualizēti APU programmas atbalsta materiāli. Veidota APU mape    

e-klasē ātrai un ērtai lietošanai pedagogu starpā. 

 

 

 



Sasniedzām šādus rezultātus:

- vienotā pieeja izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšanai;

- draudzīgā un radošā vide izglītības iestādē;

- izglītojamo personīgās atbildības par savu uzvedību paaugstināšana;

- uzvedības pārkāpumu skaita samazināšana;

- APU programmas metodisko līdzekļu bāzes papildināšana.

Dekādes veiksmīga norise bija iespējama tikai tāpēc, ka mūsu skolā ir aktīvi un 

atsaucīgi pedagoģi un skolēni, kā arī draudzīgā,  radošā un ideju pilna APU komanda, kas 

prot sadalīt pienākumus, veiksmīgi sadarboties, uzņemties atbildību par ieplānoto pasākumu 

īstenošanu.

Paldies aktīvākajiem APU dekādes dalībniekiem par atbalstu un radošumu!

Analīzi sagatavoja APU komanda


