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MODULIS Nr. 1 “Mana kopiena un ilgtspējīgas attīstības mērķi” 
NOSAUKUMS “ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN GLOKALIZĀCIJA” 

(1 STUNDA 50 MINŪTES) 
 
MĒRĶIS: Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu izpēte. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN KRITĒRIJI    

Tālāk ir sniegti kritēriji (zināšanas, prasmes un kompetences), lai novērtētu īstenotās nodarbības 
mācīšanās rezultātus. Pēc tam skolēns ir ieguvis zināšanas un izpratni par: 
 

Zināšanas (Z)1 
● Ilgtspējas jēdziens un ilgtspējīgs dzīvesveids viņu kopienā; 
● Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi; 
● Dažādas pieejas SDG ieviešanā ikdienas dzīvē. 

 
Prasmes (P)2 

● Informācijas vākšana un analīze par SDG; 
● Pašu risinājumu noteikšana izaicinājumam, kas saistīts ar SDG mērķiem; 
● Risinājumu/darbības noteikšana, kas nepieciešama, lai risinātu identificētās problēmas. 
● Pašu ideju prezentēšana. 

 

Kompetences (K)3 
● Izvēlieties metodes informācijas vākšanai un analīzei; 
● Piemērot SDG un ilgtspējas jēdzienu vietējai kopienai un viņu dzīvei; 
● Identificēties ar izaicinājumiem un dzīvi citur (izrādīt empātiju). 

 

APMĀCĪBU METODES 

Balstīts uz līdzdalības mācīšanos un kooperatīvu mācīšanos. Sīkāku informāciju par katru pieeju skatiet 
ENGAGE mācību programmā. 

 
PĀRSKATS 

Skolotājs šajā procesā ir treneris. Skolotājs /treneris ir atbildīgs par vispārējo mācību procesu, mācību 
nodarbības organizēšanu, nodrošinot skolēniem atbilstošu informāciju un rīkus vispārējo mācību 
mērķu sasniegšanai. Viņa loma ir formāla, jo viņš sniedz informāciju un atgriezenisko saiti, kā arī 
izmanto dažādas pedagoģiskās pieejas savā apmācībā, piemēram, līdzdalības mācībās. 
 
Galvenie jēdzieni 
Mācību nodarbība ir balstīta uz šādiem galvenajiem jēdzieniem: 

1) Kas ir ilgtspējīga attīstība? 
2) Kāds ir Apvienoto Nāciju Organizācijas plāns ilgtspējīgai attīstībai pasaulē? 
3) Kas ir ilgtspējīgas attīstības mērķi? 
4) Kā mēs varam domāt GLOBĀLI un rīkoties LOKĀLI? 
 

Vadlīnijas skolotājam/trenerim, kā atvieglot visu skolēnu mācīšanos: 
● Nodarbības mērķis ir izpētīt un iegūt labu izpratni par Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes (kognitīvās un tehniskās) attiecas uz spēju izmantot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, atlasītu atbilstošās 
darbības un novērtētu to efektivitāti. 
3 Dalībnieki/skolēni iegūs kompetences, lai iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes pielietotu praksē. 
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● Skolotājam/trenerim ir jānodrošina, lai visi skolēni varētu izteikt savas domas un piedalīties 
diskusijā. 

● Esiet pozitīvi noskaņoti, ļaujiet skolēniem izteikt visas savas idejas, kā arī atbalstiet visus 
skolēnus kā vienotu kopumu (nav vēlams dot nepārdomātus spriedumus par skolēnu idejām 
vai arī atbalstīt un izcelt atsevišķus skolēnus). 

● Mēģiniet likt skolēniem sajust, ka jums rūp viņi, ka viņu viedokļi un ieteikumi ir pamatoti un 
labi uztverami. To var izdarīt, atkārtojot to, ko viņi saka, vai uzdodot atvērtu jautājumu. 

● Sekojiet līdzi laikam un vadiet diskusiju, lai iekļautos noteiktajā laikā. 
 
Pielikumi 

● 1. pielikums – Ilgtspējīgas attīstības mērķu ikonas 
● 2.pielikums – Ilgtspējīgas attīstības mērķu definīcijas 
● 3.pielikums – Glokalizācija 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Sagatavošanās 
pirms 
nodarbības 

Skolotājs/treneris izdrukā šos materiālus vai nodarbības laikā nodrošina tiem 
piekļuvi elektroniski uz ekrāna: 

● 1.pielikums “Ilgtspējīgas attīstības mērķu ikonas” 
● 2.pielikums “Ilgtspējīgas attīstības mērķu definīcijas” 
● 3.pielikums “Glokalizācija” 

5 min. 

1) Kas ir 
ilgtspējīga 
attīstība? 

Skolotājs/treneris iepazīstina ar ilgtspējīgas attīstības tēmu: 
● Pārbaudiet organizēšanu un laika grafiku. Atvēliet laiku diskusijām, atbildiet uz 

jautājumiem un ļaujiet diskutēt, ja grupai nepieciešams papildus laiks. 
● Pirms video demonstrēšanas pastāstiet skolēniem, ka animācijas filma ir par to, 

kas ir ilgtspējīga attīstība un kā mēs varam rīkoties, lai padarītu mūsu dzīvesveidu 
ilgtspējīgāku. 

● Mudiniet skolēnus sekot video un pierakstīt 3 lietas, kurām jāstrādā kopā un kas 
ir ilgtspējīgas attīstības pamatā. 

● Izmantojiet video: https://youtu.be/7V8oFI4GYMY (youtube video iestatījumos 
ir iespēja ieslēgt subtitrus daudzās valodās) vai https://vimeo.com/144354623 
(bez subtitriem) (video ilgums 3:40 min) 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Pēc video noskatīšanās uz tāfeles vai papīra lapas uzzīmējiet 3 apļus, pajautājiet 

skolēniem: “Kas ir 3 lietas, kas minētas video?” un uzrakstiet tos blakus apļiem 
(1) Klimats / Vide, (2) Sociālais progress / Sabiedrība, (3) Ekonomiskā attīstība. 

5 min. 

2) Kāds ir 
Apvienoto 
Nāciju 
Organizācijas 
plāns 
ilgtspējīgai 
attīstībai 
pasaulē? 

Skolotājs/Treneris turpina “Uzzināsim, kāds ir Apvienoto Nāciju Organizācijas plāns 
ilgtspējīgai attīstībai pasaulē, kas tika minēts iepriekšējā video beigās”: 

● Pirms video demonstrēšanas mudiniet skolēnus sekot video un uzzināt: “Cik ir 
kopā globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi?”. 

● Izmantojiet video: https://youtu.be/ry_9SU0eq9M (youtube video iestatījumos 
ir iespēja ieslēgt subtitrus daudzās valodās) vai https://vimeo.com/138852758 
(bez subtitriem) (video ilgums 6:19 min) 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Pēc noskatīšanās pajautājiet skolēniem, vai viņi ir dzirdējuši, cik ir kopā globālie 

mērķi. 
● Pārrunājiet ar skolēniem, kāpēc tiek izvirzīti globālie mērķi. 

10 
min. 

https://youtu.be/7V8oFI4GYMY
https://vimeo.com/144354623
https://vimeo.com/144354623
https://youtu.be/ry_9SU0eq9M
https://vimeo.com/138852758
https://vimeo.com/138852758


                                

ENGAGE mācību plāns 

 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

3) Kas ir 
ilgtspējīgas 
attīstības 
mērķi? 

Skolotājs/Treneris: 
● Parādīt uz ekrāna 1.pielikumu “Ilgtspējīgas attīstības mērķu ikonas” vai izdalīt 

skolēniem 2.pielikumu “Ilgtspējīgas attīstības mērķu definīcijas” izdrukātā veidā. 
● Vienojieties ar skolēniem: “Mēs esam noskaidrojuši, ka ir 17 ilgtspējīgas 

attīstības mērķi, un tagad vienosimies – vispirms jūs noklausīsieties hiphopa 
dziesmu par visiem 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jūs mēģināsiet uztvert 
katra mērķa teksta nozīmi dziesmā, tad mēs īsi iepazīsimies ar visu 17 globālo 
mērķu aprakstu, un visbeidzot mēs vēlreiz noklausīsimies dziesmu, lai jūs varētu 
labāk saprast dziesmas teksta nozīmi”. 

● Izmantojiet video: https://youtu.be/kGcrYkHwE80 (youtube video iestatījumos 
ir iespēja ieslēgt subtitrus daudzās valodās) (video ilgums 2:47 min). 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Izmantojiet 2. pielikumā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu definīcijas” sniegtās 

definīcijas un sniedziet īsu pārskatu par visiem 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 
● Klausieties dziesmu vēlreiz, atraktīvā veidā nostiprinot zināšanas par 17 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izmantojiet to pašu video: 
https://youtu.be/kGcrYkHwE80 (youtube video iestatījumos ir iespēja ieslēgt 
subtitrus daudzās valodās) (video ilgums 2:47 min). 

20 
min. 

4) Kā mēs 
varam domāt 
GLOBĀLI un 
rīkoties 
LOKĀLI? 

Skolotājs/Treneris turpina “Uzzināsim, kā mēs varam domāt GLOBĀLI un rīkoties 
LOKĀLI”: 

● Parādīt uz ekrāna 3.pielikumu “Glokalizācija” vai izdalīt skolēniem 3.pielikumu 
“Glokalizācija” izdrukātā veidā. 

● Izskaidrojiet ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, izmantojot glokalizācijas 
procesu: “Tagad mēs zinām, ko nozīmē katrs ilgtspējīgas attīstības mērķis, un 
turpmāk varēsim domāt GLOBĀLI. Tādējādi nākamais solis ir glokalizācijas 
izmantošana – tas ir sociāls process, ar kura palīdzību GLOBĀLIE jautājumi tiek 
saistīti ar ikdienu LOKĀLĀ kopienā un LOKĀLĀS kopienas ikdienas aktivitātes tiek 
saistītas ar GLOBĀLIEM jautājumiem un attīstību – vai domāt GLOBĀLI un rīkoties 
LOKĀLI.” 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Pirms video demonstrēšanas mudiniet skolēnus sekot video un noskaidrot “Kādi 

ir trīs veidi, kā mēs varam palīdzēt sasniegt globālos mērķus?”. 
● Izmantojiet video : https://youtu.be/Qx0AVjtdq_Q (youtube video iestatījumos 

ir iespēja ieslēgt subtitrus daudzās valodās) vai https://vimeo.com/181766755 
(ar subtitriem angļu valodā) (video ilgums 5:13 min) . 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Pēc video noskatīšanās pajautājiet skolēniem, vai viņi ir dzirdējuši, kādi ir trīs 

veidi, kā mēs varam palīdzēt sasniegt globālos mērķus (izgudrojumi, inovāciju 
ieviešana un kampaņu rīkošana). 

10 
min. 

Skolotājs/Treneris: 
● Nobeigumā parādiet video, kas mudina skolēnus domāt par to, ko viņi izjūt kā 

vislielāko aizrautību, un kas parāda, kā maza darbība var radīt ķēdes reakciju, kas 
noved pie LIELAS ietekmes. 

● Izmantojiet video: https://youtu.be/ZdOQf0nOB6A (youtube video iestatījumos 
ir iespēja ieslēgt subtitrus daudzās valodās) vai https://vimeo.com/266852848 
(bez subtitriem) (video ilgums 4:39 min). 

10 
min. 

 
* Papildus skolēni var spēlēt galda spēli “Go Goals!” bērniem. Šīs galda spēles mērķis ir palīdzēt bērniem visā 
pasaulē vienkāršā un bērniem draudzīgā veidā mācīt par ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Izmantojiet 
lejupielādējamos materiālus tīmekļa vietnē: https://go-goals.org/downloadable-material/  
 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 
 

https://youtu.be/kGcrYkHwE80
https://youtu.be/kGcrYkHwE80
https://youtu.be/Qx0AVjtdq_Q
https://vimeo.com/181766755
https://vimeo.com/181766755
https://youtu.be/ZdOQf0nOB6A
https://vimeo.com/266852848
https://vimeo.com/266852848
https://go-goals.org/downloadable-material/
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Vispārējais skolēnu līdzdalības un grupu darba novērtējums ietver vispārīgus kritērijus, piemēram: 
● Skolēnu iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 
● Prezentēto ideju skaits un kvalitāte. 
● Konstruktīvas atsauksmes kvalitāte par nodarbību. 

 
Tālāk ir sniegta novērtējuma tabula mācību rezultātu kritērijiem šim mācību plānam, kā aprakstīts 
iepriekš, izmantojot lineāro skalu no slikta (D) līdz izcilam (A) novērtētajam sniegumam: 
 
Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 

APRAKSTS:  
zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Slikti  
(D) 

Vidēji  
(C) 

Labi  
(B) 

Izcili  
(A) 

(Z) par jēdzieniem “ilgtspēja” un “ilgtspējīgs dzīvesveids”     

(Z) par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni     

(Z) par dažādām pieejām ilgtspējīgas attīstības mērķu 
ieviešanā ikdienas dzīvē 

    

(P) informācijas vākšana un analīze par ilgtspējīgas attīstības 
mērķiem 

    

(P) definējot savus risinājumus izaicinājumam, kas saistīts ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

    

(P) nepieciešamo risinājumu/darbības noteikšanā     

(P) savu ideju paziņošanā vienaudžiem mutiski un rakstiski     

(P) aktīvi klausīties     

(K) izvēlēties metodes informācijas vākšanā un analīzē     

(K) piemērot ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējas 
jēdzienu vietējai kopienai un viņu dzīvei 

    

(K) identificēties ar izaicinājumiem un dzīvi citur (izrādīt 
empātiju) 

    

 

Tabulu var izmantot, lai novērtētu individuālo sniegumu, veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo 
novērtējumu. 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI:    


