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MODULIS Nr. 2 “Idejas sagatavošana” 

Mana dzimtā pilsēta vecāku cilvēku skatījumā (4 stundas) 

MĒRĶIS: Skolēni dalās savās idejās par savu dzimto pilsētu un iegūst vecāku cilvēku 

skatījumu. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

Zināšanas (Z)1  
 

(Z) par to, kā meklēt jaunas idejas un par metodi “prāta vētru”; 

(Z) par to, kā viņu kopienā bija pagātnē - kultūra, uzņēmējdarbība un sociālie jautājumi. 

Prasmes (P)2 

(P) spēj uzklausīt citu idejas, tās nevērtējot; 

(P) intervijas veikšanā, atbilžu pierakstīšanā un atskaites veikšanā; 

(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas darbā. 

Kompetences (K)3 

(K) izrādīt godīgumu, pašpārliecinātību un cieņu attiecībās un sadarbībā ar citiem; 

(K) piedalīties sarunās par savu vietējo kopienu un apzināties saikni starp savu kopienu, vietējo vēsturi, 

kultūru un sociālajiem jautājumiem; 

(K) iesaistīties uzdevumā un izrādīt interesi par to; 

(K) novērtēt un reaģēt uz dažādiem viedokļiem un informāciju tolerantā veidā; 

(K) pielietot svarīgus jēdzienus attiecībā uz kultūras un sociālajiem jautājumiem. 

 

APMĀCĪBU METODES 

Pamatojoties uz problēmu analīzi balstītu un uz sadarbību balstītu mācīšanos, skatiet ENGAGE mācību 

programmu. 
 

PĀRSKATS 

Gatavojoties nodarbībai, skolotājs izvēlas datorprogrammu/lietotni, ko skolēniem izmantot, 

piemēram, Padlet. Nodarbība sākas ar grupas diskusiju ar visu klasi. Skolotājs lūdz skolēnus pastāstīt, 

kas, viņuprāt, ir pozitīvs saistībā ar savu dzimto pilsētu. Skolēni pieraksta savas atbildes uz Padlet sienas 

(vai citā programmā/lietotnē). Kad skolēni ir atbildējuši uz jautājumu, skolotājs jautā, vai, viņuprāt, viņu 

dzimtajā pilsētā ir kaut kas jāuzlabo. Visas idejas tiek pierakstītas. 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes attiecas uz spēju pielietot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, izvēlēties atbilstošas darbības un novērtētu to 

efektivitāti. 
3 Dalībniekiem/skolēniem būs kompetences, lai pielietotu praksē iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes. 

https://padlet.com/
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Pēc tam skolotājs dod skolēniem uzdevumu. Viņiem vajadzētu veikt interviju ar vecāka gadagājuma 

cilvēku, kurš jau ilgu laiku dzīvo kopienā. Skolēni kopīgi atrod jautājumus, uz kuriem viņi vēlas, lai 

vecāka gadagājuma cilvēks atbild. Skolēni apvienojas grupās pa 2-3 skolēni, veic interviju un 

pieraksta/ieraksta IT programmā Seesaw visas idejas, kas viņiem radušās pēc intervijas par to, kā 

uzlabot mūsu dzimto pilsētu. Dažas idejas būs aizgūtas no intervijas ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

 

Jums ir nepieciešams: 

1. Raisiet skolēnu interesi, palūdziet viņiem individuāli atbildēt uz jautājumiem par viņu kopienu 

un pēc tam pārrunāt kopā ar klasi. 

2. Lieciet skolēniem pierakstīt jautājumus, ko uzdot vecāka gadagājuma cilvēkam savā dzimtajā 

pilsētā. 

3. Varat dot skolēniem laiku apmeklēt pansionātu. 

4. Lieciet katram skolēnam pierakstīt vai ierakstīt audio dienasgrāmatā, kurā viņš pastāsta par 

savu pieredzi ar vecāka gadagājuma cilvēkiem un kādas idejas viņi ieguva diskusijā. 

 

Galvenie jēdzieni: 

• Diskusija: Nosauciet pozitīvās lietas par dzīvi mūsu dzimtajā pilsētā. Ko, jūsuprāt, mūsu 

dzimtajā pilsētā var padarīt labāku? 

• Pētījums: Ko mūsu dzimtās pilsētas vecākie cilvēki domā par mūsu pilsētu? Vai viņiem ir 

ieteikumi, ko varētu uzlabot mūsu dzimtajā pilsētā? 

• Prezentācija: Grupas prezentācija par to, ko vecāka gadagājuma cilvēki domā par mūsu dzimto 

pilsētu. 

• Secinājumi: Kas ir pozitīvs mūsu dzimtajā pilsētā? Ko mūsu dzimtajā pilsētā varētu uzlabot? 

 

Sagatavošanās pirms diskusijas: 

• Skolotājs sagatavo programmu vai lietotni, ko skolēni var izmantot, lai reģistrētu atbildes, 

piemēram, Padlet. 

• Izveidojiet Padlet sienu (vai izmantojot citu programmu), lai skolēni varētu rakstīt savas idejas 

par to, kā uzlabot savu dzimto pilsētu. 

• Sazinieties ar pansionātu, lai saņemtu atļauju intervēt iemītniekus. Skolēni var apmeklēt arī 

citus vecāka gadagājuma cilvēkus savā dzimtajā pilsētā. 

• Organizējiet 2-3 skolēnu grupas, kas kopā apmeklēs pansionātu. 
 

 

Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Individuāla “prāta 

vētras” 

praktizēšana un 

spēja dalīties un 

cienīt idejas, kas 

nav jūsu idejas. 

Grupu diskusijas. 

 

 

Gatavojoties nodarbībai, skolotājs izvēlas programmu/lietotni, ko skolēni 

izmantos nodarbībai, piemēram, Padlet. 

 

Nodarbība sākas ar grupas diskusiju ar visu klasi. Skolotājs lūdz skolēnus pastāstīt, 

kas, viņuprāt, ir pozitīvs saistībā ar savu dzimto pilsētu (individuālās atbildes). 

Skolēni pieraksta savas atbildes uz Padlet sienas (vai citā programmā/lietotnē). 

Kad skolēni ir atbildējuši uz jautājumu, skolotājs jautā, vai, viņuprāt, viņu dzimtajā 

pilsētā kaut kas ir jāuzlabo. Visas atbildes tiek pierakstītas. 

Aprīkojums: ipad/dators/chromebook 

40-60 

minūtes 

http://seesaw.me/
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Aktivitāte Metode un organizēšana Laiks 

Kopīgs darbs pie 

anketas un 

gatavošanas 

apmeklējumam 

pansionātā vai pie 

pensionāriem viņu 

pašu mājās. 

Skolotājs sadala skolēnus grupās ar 2 vai 3 skolēniem. Katra grupa izveido anketu 

vecāka gadagājuma cilvēkiem. Jautājumos skolēniem jārod idejas par to, kā viņi 

varētu uzlabot savu dzimto pilsētu un kas jau ir labs viņu dzimtajā pilsētā. Skolēni 

tiek aicināti uzrakstīt pēc iespējas vairāk jautājumu. 

Piezīme: Skolēni tiek mudināti cienīt cits cita idejas un palīdzēt cits citam rast 

interesantus jautājumus. 

Aprīkojums: Piezīmju grāmatiņas vai papīrs, zīmuļi/pildspalvas. 

40-60 

minūtes 

Apmeklēt 

pansionātu vai 

pensionārus viņu 

pašu mājās, veicot 

viņu intervēšanu. 

Mācība izrādīt 

cieņu. 

Skolēni kopā grupās dodas apciemot kādu vecu cilvēku savā dzimtajā pilsētā. Viņi 

apsēžas kopā ar intervēto un uzdod viņam/viņai jautājumus, kurus paši ir 

izveidojuši. Viņi ieraksta sarunu un, atgriežoties skolā, pieraksta ierakstīto. 

Piezīme: Skolēniem tiek atgādināts, ka jāņem vērā savs izskats un 

pašpārliecinātība. Arī izrādīt intervējamajam pieklājību un cieņu. 

Aprīkojums: piezīmju grāmatiņas/papīrs, zīmuļi/pildspalvas, telefons vai cita 

ierīce, ko var izmantot interviju ierakstīšanai. Seesaw , padlet (lai ziņotu citiem 

skolēniem un skolotājam). 

120 

minūtes 

Skolēni iepazīstina 

ar interviju 

rezultātiem. 

Grupu diskusijas. 

 

 

Nodarbība sākas ar to, ka skolēni iepazīstina ar saviem rezultātiem. Skolotāja lūdz 

skolēnus pastāstīt grupai par to, kā noritēja intervijas un ko seniori domā pozitīvu 

par dzīvi šajā pilsētā. Pēc tam skolotājs lūdz skolēnus pārrunāt ar visu klasi, vai viņi 

domā, ka kāda no viņu idejām ir līdzīga, un vai varētu strādāt ar kādu no 

intervējamā idejām par viņu dzimtās pilsētas turpmāko attīstību. 

Aprīkojums :. Seesaw , padlet (lai ziņotu citiem skolēniem un skolotājam) 

60 

minūtes 

 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES  
 

Sekojošo novērtēšanu, tostarp moduļu kritērijus var izmantot, lai novērtētu individuālo sniegumu, 

veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo novērtējumu. 

Skolēni izmanto Seesaw , lai izveidotu video dienasgrāmatu.  

Skolēnu pašnovērtējumā var izmantot šādus jautājumus: 

• Vai es aktīvi piedalījos grupas darbā? 

• Vai attiecībās un sadarbībā ar citiem es izrādīju pašpārliecinātību, godīgumu un cieņu? 

• Vai grupa atrada idejas, kas var padarīt mūsu dzimto pilsētu par labāku dzīvesvietu? 
 

  

http://seesaw.me/
http://padlet.com/
http://seesaw.me/
http://seesaw.me/
http://padlet.com/
https://web.seesaw.me/
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Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 
 

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

Slikti  

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi  

(B) 

Izcili  

(A) 

(Z) par to, kā meklēt jaunas idejas un pielietot prāta vētras 

metodi 

    

(Z) par to, kāda bija viņu kopiena pagātnē, kultūra, 

uzņēmējdarbība un sociālie jautājumi 

    

(P) spēj uzklausīt citu idejas, tās nevērtējot     

(P) intervēšana, atbilžu pierakstīšanā un atskaites taisīšana     

(P) piedalīties grupas projektā un aktīvi līdzdarboties grupas 

darbā 

    

(K) izrādīt godīgumu, pašpārliecinātību un cieņu attiecībās un 

sadarbībā ar citiem 

    

(K) piedalīties sarunās par savu vietējo kopienu un apzināties 

saikni starp savu kopienu, vietējo vēsturi, kultūru un 

sociālajiem jautājumiem 

    

(K) iesaistīties uzdevumā un izrādīt interesi par to     

(K) novērtēt un reaģēt uz dažādiem viedokļiem un informāciju 

tolerantā veidā. 

    

 

(K) pielietot svarīgus jēdzienus attiecībā uz kultūras un 

sociālajiem jautājumiem. 

 

    

 

 

SKOLOTĀJA KOMENTĀRI:    

 

 


