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MODULIS Nr. 2 “Idejas sagatavošana” 

IZPRATNE PAR ANO ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIEM 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

Tālāk ir sniegti apraksti, lai novērtētu īstenotās nodarbības mācību rezultātus. 
 

Zināšanas (Z) 

• Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi, koncentrējoties uz 11.mērķi; 

• Pamatfaktori, kas ietekmēt cilvēku migrāciju. 
 

Prasmes (P) 

• Izmantot dažāda veida paņēmienus, lai atrastu informāciju; 

• Prast izvēlēties pieeju dažādām mērķa grupām. 
 

Kompetences (K) 

• Izteikt viedokli; 

• Domāt radoši kopā ar citiem; 

• Spēt strādāt ar dažādiem cilvēkiem. 
 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Skolēni iepazīstas ar 
ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem un 
nākotnes perspektīvām 

 

Sagatavošana: 

Pirms skolēni sāk strādāt pie 11. mērķa "Ilgtspējīgas pilsētas un 
kopienas", pārliecinieties, ka skolēni ir informēti par visiem ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Ja nepieciešams, pārrunājiet, kas ir ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi. 
Ieteikums kopā ar skolēniem pārrunāt, kas liek cilvēkiem pārvietoties, 
"Push and Pull" faktoriem. 

Piezīme skolotājam: Pievilcības (Pull) faktori ir pozitīvas lietas, 
piemēram, iespēja strādāt, mīlestība. Grūdiena (Push) faktori ir 
negatīvi, piemēram, darba iespēju trūkums. 

Informāciju par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem varat atrast vietnē 
www.globalgoals.org 

Klasē: 

1. Kopā ar skolēniem izlasiet par ANO ilgtspējīgas attīstības 11.mērķi. 

2. Uzrakstiet uz tāfeles šādus jautājumus: 

• Kas mums jāpatur prātā, plānojot nākotnes pilsētu? 

• Ko šis mērķis nozīmē praksē? 

• Par kādu cilvēku grupu mums jādomā? (veciem, jauniem, 
cilvēki ar invaliditāti) 

Iepazīstināšana 
ar ANO 
ilgtspējīgas 
attīstības 
mērķiem 

20 min 

 

Prāta vētra / 
11.mērķis 

40 min 

 

Ideju 
prezentācija / 
dalīšanās 

40 min 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

 

3. Atbildiet un apkopojiet atbildes – palūdziet skolēniem individuāli un 
kopā atbildēt uz jautājumiem. Izmantojiet kooperatīvās mācīšanās 
metodi “Klausīties - domāt - dalīties pārī - dalīties ar visiem” 

Apkopojiet savas domas dokumentā, piemēram, programmā Word 
tiešsaistē vai uz tāfeles. 

 

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

Slikti  
(D) 

Vidēji  
(C) 

Labi  
(B) 

Izcili  
(A) 

(Z) pamatfaktori, kas ietekmēt cilvēku migrāciju     

(Z) ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, koncentrējoties 
uz 11.mērķi 

    

(P) informācijas atrašanai izmanto dažāda veida 
paņēmienus 

    

(P) prot izvēlēties pieeju dažādām mērķa grupām     

(K) strādāt ar dažādiem cilvēkiem     

(K) spēt izteikt viedokli, radoši domāt kopā ar citiem     

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI:    

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FdNnLHFW3zkURxyuVVMBXBPXPSgCjkNQ

