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MODULIS Nr. 3 “Idejas attīstība” 

Demokrātija (6-8 stundas) 

MĒRĶIS: Skolēni mācās par demokrātiju. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI   

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

Zināšanas (Z)1  

(Z) par to, kā piemērot svarīgus jēdzienus attiecībā uz kultūras un sociālajām lietām; 

(Z) par to, kā aprakstīt dažas demokrātisku sabiedrību īpašības; 

(Z) par to, kā raksturot vairāku sociālo institūciju lomu. 

Prasmes (P)2 

(P) atzīst savas stiprās un vājās puses; 

(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) iegūt, novērtēt un izmantot informāciju par kultūras un sociālajiem jautājumiem no dažādiem 

avotiem un plašsaziņas līdzekļiem; 

(K) izvirzot sev mērķus un plānojot dažādus uzdevumus; 

(K)  efektīvi un daudzveidīgi izmantot dažādas tehniskās ierīces; 

(K) izmantot dažādus līdzekļus un meklētājprogrammas piemērotai sistemātiskai informācijas 

iegūšanai; 

(K) izmantot programmatūru/datoru, lai radošā un skaidrā veidā nodotu zināšanas. 

 

APMĀCĪBU METODES 

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

programmu.  

PĀRSKATS 

Diskusijas ar visu klasi par demokrātiju, katra grupa veido domu karti par demokrātiju. Diskusijas par 

to, kā noritēja intervijas. Skolēni veido savu prezentāciju, lai pārliecinātu citus par savas idejas/projekta 

vērtīgumu. Nākamais solis ir balsot par 3-4 idejām, kuras attīstīt tālāk. 

 

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

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

• Diskusija: Kāpēc šī ir labākā ideja/projekts par to, ko varētu uzlabot mūsu dzimtajā pilsētā? 

• Pētījums: Kas ir demokrātija? Kā demokrātija darbojas mūsu skolā? Kā demokrātija darbojas 

mūsu pilsētā? 

• Prezentācija: Kā mēs varam pārliecināt citus par savas idejas/projekta vērtīgumu un kā 

sagatavoties tās prezentēšanai? 

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

 

Sagatavošanās pirms nodarbības: 

• Sagatavojiet balsojumu vietnē menti, tur skolēni var anonīmi balsot un neviens nezina, kurš 

par ko balsoja. 

• Sagatavojiet mazus papīra gabaliņus, uzrakstiet ciparus uz tiem un ievietojiet tos burkā. 

 
 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Zināšanu 

veidošana par 

demokrātiju, grupu 

diskusijas 

Diskusijas ar visu klasi par demokrātiju, ko tā nozīmē un kā tā darbojas mūsu 

dzimtajā pilsētā. Klase ir sadalīta grupās pa 4-5 skolēniem. Katra grupa izveido 

domu karti, lai izskaidrotu demokrātiju, un pēc tam īsi prezentē visai klasei. 

40 

minūtes 

Grupu diskusiju 

praktizēšana 

 

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

kā noritēja intervijas un vai viņi domā, ka kāda no viņu idejām ir līdzīga vai varētu 

strādāt ar kādu no intervējamo idejām par dzimtās pilsētas turpmāko attīstību. 

40 

minūtes 

Strādājam pie 

prezentācijas 

izveides visai 

klasei, lai 

prezentētu savu 

idejas projektu 

Skolotājs sagatavo prezentācijas formātu par to, kā prezentēt ideju citiem. Katrs 

skolēns izvēlas kaut ko, ko viņš vēlētos uzlabot savā dzimtajā pilsētā, lai padarītu 

to par labāku vietu, kur dzīvot. Skolēni veido savu prezentāciju, lai pārliecinātu 

citus par savas idejas/projekta vērtīgumu. Skolotājs piedāvā atbalstu, ja 

nepieciešams. 

Skolotājs katram skolēnam jāvelta aptuveni 3 minūtes. Skolotājs pārskata 

prezentācija, pirms tā tiek prezentēta. 

Aprīkojums: Piezīmju grāmatiņas vai papīrs, zīmuļi/pildspalvas. Prezentācija, 

piemēram, powerpoint, google slaidi vai cita programmatūra. 

60-120 

minūtes 

Aktīvā klausīšanās, 

prezentācijas 

prasmes 

Katrs skolēns individuāli izklāsta savu ideju klasei. 

Piezīme: Skolēni tiek mudināti izrādīt cieņu vienam pret otra idejām, atbalstīt un 

uzmanīgi klausīties citus. 

60-120 

minūtes 

Demokrātiskā 

balsošana 

Pēc tam skolotājs paskaidro, ka nākamais solis ir izvēlēties 3-4 idejas, kuras 

izstrādāt grupās, un tam izmantos demokrātisku balsošanu. Skolēni balso par 

labāko ideju/projektu, pie kura viņi vēlētos vairāk strādāt kopā. Viņi par to balso 

vietnē menti, kur visas balsis ir anonīmas. Tiks atlasīti 3-4 projekti, kas būs 

ieguvuši vislielāko balsu skaitu, pie kuriem strādāt tālāk. 

Skolotājs uz maza, salocīta papīra pieraksta 3 vai 4 skaitļus (atkarībā no tā, cik 

projektu ir) un ieliek burkā. Katrs skolēns no burkas izvelk numuru un tiek 

pieskaitīts pie šī projekta. 

Aprīkojums: Piezīmju burtnīca/papīrs, zīmuļi/pildspalvas, menti  

60 

minūtes 

 
  

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/
http://menti.com/
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NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 

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

veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo novērtējumu. 

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 piemērot svarīgus jēdzienus attiecībā uz 

kultūras un sociālajām lietām, jo īpaši demokrātiju 
    

(Z) par to, kā aprakstīt dažas demokrātisku sabiedrību 

īpašības 
    

(Z) par to, kā raksturot vairāku sociālo institūciju lomu     

(P) apzināties savas stiprās un vājās puses 

 
    

(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) iegūt, novērtēt un izmantot informāciju par kultūras un 

sociālajiem jautājumiem no dažādiem avotiem un plašsaziņas 

līdzekļiem 

    

(K) izvirzot sev mērķus un plānojot dažādus uzdevumus     

(K)  efektīvi un daudzveidīgi izmantot dažādas tehniskās 

ierīces 
    

(K) izmantot dažādus līdzekļus un meklētājprogrammas 

piemērotai sistemātiskai informācijas iegūšanai 
    

(K) izmantot programmatūru/datoru, lai radošā un skaidrā 

veidā nodotu zināšanas 
    

 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI: 
  


