Mērķis – apzināties cieņu kā vērtību izmantojot mākslu, mācīties ta veidot gan savā starpā, gan

saskarsme ar pieaugušajiem, rosinat skolēnus apzinīgas tālakās izglītības iespēju izvēlei.
Uzdevumi:
1. Skolēnu prasmju un iemaņu praktisks ieguldījums projekta
realizācijā.
2. Attīstīt skolēnu radošās spējas, sadarbības iemaņas un
prasmes.
3. Veidot skolēnam atbilstošu piederības izjūtu, projektā ietverot
katra skolēna darbību, viņa pieredzi, domas un intereses.
4. Dot padarīta darba izjūtu, katrs skolēns var strādāt atbilstoši saviem mācību sasniegumiem,
spējam un ātrumam;
5. Dot iespēju skolēnam izpausties un iegūt zināšanas viņam pieņemamā formā, ļaujot
apmierināt katra individuālās vajadzības.

Projekta nedēļas darba plāns:
1. dienā: Iepazīšanās ar projektas tēmu. Domu kartes veidošana. Labo vārdu lidlauksinstalāciju veidošana. Esejas rakstīšana: “Cieņa pret sevi sākas ar cieņu pret citem, jeb
pieklājīga uzvedība atvieglo dzīvi”. Pienākumu sadale. Darba iesākšana.
2. dienā: Darbu turpināšana. Pārruna “Cieņu savstarpējā saskarsme”, lomu spēle “Es esmu...”

3. dienā: Bibliotēkas apmeklējums. Cieņa ka vērtība māksles darbu(darbs ar enciklopedijām un
citu uzziņu literatūru). Tikšanas ar skolas psiholoģi. Kinoteātra apmeklējums. Filmas
noskatīšana un apspriešana.

4. dienā: darba noformēšana, radošais darbs.
5. dienā: darbu prezentācija.

Teorētiskā daļa
Cieņa ir morālās apziņas jēdziens, kas izsaka cilvēka morālo vērtību. Tā ir morālā izjūta,
attieksme pret cilvēku kā pret mērķi, nevis līdzekli, kas mūs pasargā no manipulācijas ar cilvēku,
viņu izmantošanas savā labā. Cieņas apzināšanās ir cilvēka paškontroles un pašapziņas veids, uz
kā balstās viņa prasīgums pašam pret sevi. Savas cieņas saglabāšana un apliecināšana, neļauj
cilvēkam rīkoties necienīgi. Tajā izpaužas cilvēka lielākā vērtība, kas nereti ārēji ir grūti
saskatāma, bet ir būtiskākā cilvēka morālē. Cieņa ir cieši saistīta ar tādām morālajām vērtībām
kā brīvība, pienākuma apziņa, labā griba, patiesīgums, dzīves jēga, daiļums, mīlestība. Cieņa nav
atkarīga ne no cilvēka ieņemamās vietas sabiedrībā, ne no viņa darba rakstura. No paša cilvēka ir
atkarīgs, kāda būs viņa cieņa un kā viņš izpildīs savu cilvēka sūtību.
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