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MODULIS Nr. 3 “Idejas attīstība” 

Nosaukums “Kļūsti par daļu no pārmaiņām” (4–6 stundas) 

MĒRĶIS: Attīstīt sociālo uzņēmējdarbību un kopienas inovācijas. 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

Zināšanas (Z)1 

• ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, ilgtspējas un ilgtspējīga dzīvesveida aktualitāte viņu kopienā; 

• Vietējie resursi un ieinteresētās personas; 

• Pieejas ieinteresēto personu izpētē; 

• Vajadzību analīze projekta īstenošanai; 

• Projekta cēloņsakarību ķēde; 

• Ieinteresēto personu un resursu nozīme; 

• Projekta organizācija, uzdevumi un darbības. 

Prasmes (P)2 

• Komunikācija un sadarbība; 

• Problēmu noteikšana, kas saistītas ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

• Ieinteresēto personu noteikšana un atbilstība ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 

• Atbilstošo projektu noteikšana, kas atbilst kopienas izaicinājumiem un ieinteresētajām 

personām; 

• Projekta īstenošanas uzdevumu cēloņsakarību noteikšana; 

• Uzdevumu un darbību piešķiršana un savienošana ar attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

• Projekta izstrāde, organizēšana un nepieciešamie cilvēkresursi; 

• Darbību noteikšana, kas nepieciešamas projekta īstenošanai; 

• Nodarbības rezultātu pārskatīšana un prezentēšana. 

Kompetences (K)3   

• Piemērot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus vietējai kopienai un viņu dzīvei; 

• Izvēlieties tēmu/izaicinājumu, ko izpētīt; 

• Izvēlēties metodes informācijas vākšanai un analīzei; 

• Izvēlēties attiecīgās ieinteresētās personas, kuras izpētīt un prezentēt; 

• Izvēlieties analizēt un ziņot par projekta cēloņsakarību ķēdi; 

• Izstrādāt projektu, organizēt, noteikt darbības/uzdevumus; 

• Atgriezeniskās saites veidošana. 

APMĀCĪBU METODES 

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

programmu. 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes attiecas uz spēju pielietot zināšanas, lai izpildīt 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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PĀRSKATS  

Koordinators palīdz organizēt apaļā galda grupas, kurās ir 4-6 skolēni. Katrai grupai palīdzēs viens 

grupas vadītājs (skolotājs vai apmācīts mentors), kas uzraudzīs un atbalstīs sarunu un grupas darbu. 

Iesaistītās ieinteresētās puses darbosies kā mentori atsevišķām grupām vai visai grupai, ja būs 

atbildīgas par grupas darba uzraudzību un atbalstu, mentori saņems pamata apmācību grupu koučinga 

metodoloģijā. 

Galvenie jēdzieni 

Grupu darbs balstās uz šādiem galvenajiem jēdzieniem: 

• Izaicinājumi: definējiet grupas mērķus un paskaidrojiet, kā tie ir saistīti ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). 

• Ieinteresētās puses: definējiet grupas un organizācijas, kuras ietekmē un kuras ietekmēs 

risinājums, kuru vēlaties izstrādāt. Šī ietekme var būt pozitīva un/vai negatīva, un ieinteresētās 

personas var būt dažādas. 

• Projekts: Kas jādara, lai jūsu risinājums tiktu ieviests? 

• Darbības: Kāds ir grupas ieguldījums risinājuma ieviešanā, atsaucoties uz grupas dalībnieku 

individuālajām stiprajām pusēm? 

 

Piezīmes katra galda/grupas vadītājam (skolotājam/mentoram) par grupu diskusiju veicināšanu: 

• Mērķis ir aicināt uz dažādiem skatu punktiem un nodrošināt, ka ikviens var izteikt savas domas; 

• 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; 

• Grupas darba laikā dalībnieki nedrīkst izmantot datorus vai tālruņus, ja vien viņi nemeklē 

informāciju, kas saistīta ar izaicinājumu, kuru viņi pēta; 

• Jūsu uzdevums pirmkārt un galvenokārt ir būt klāt un atbalstīt darbu, ir svarīgi, lai skolēni paši 

ierosinātu un attīstītu savas idejas un risinājumus; 

• Ja grupa uzskata, ka ir atrisinājusi noteikto uzdevumu noteiktajā laikā, tā brīdina vadītāju un 

turpina apspriest risinājumu un ar to saistītās tēmas; 

• Uzdodiet atvērtus jautājumus, lai rosinātu turpmākas diskusijas par tēmām un risinājumiem, 

kas jau ir izklāstīti grupas darbā. 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Izaicinājumi:  

Definējiet 

grupas mērķus 

un paskaidrojiet, 

kā tie ir saistīti 

ar Apvienoto 

Nāciju 

Koordinators izskaidro šo nodarbības daļu, ļaujot uzdot jautājumus un diskutēt. 

Grupas vadītājs (skolotājs/mentors): 

• Izlasiet apakšmērķi vai izaicinājumu, kuram grupa vēlas radīt risinājumu. 

• Paskaidrojiet, ka grupai ir jādefinē izpildāms un reālistisks uzdevums, ar kuru 

strādāt.  

20 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Organizācijas 

ilgtspējīgas 

attīstības 

mērķiem (IAM). 

Grupas 

izaicinājuma vai 

tēmas definīcija. 

 

Par uzvarējušā 

priekšlikuma 

izvēli skatiet 

sadaļā 

“Izaicinājumu 

darba lapa ” 

 

• Pārrunājiet par organizēšanas jautājumiem, laikiem un sagaidāmo rezultātu. 

Atbildiet uz jautājumiem un atvēliet laiku diskusijām, ja grupai ir jāsaskaņo 

savu viedokli par sagaidāmo rezultātu. 

• Izdaliet zilās piezīmju lapiņas visiem dalībniekiem. 

• Dalībniekiem tiek dotas 5 minūtes, lai definētu savu grupas izaicinājuma vai 

tēmu. 

• Katru priekšlikumu rakstīt uz atsevišķas piezīmju lapas, iekļaujot argumentus 

un definīciju (censties formulēt īsi un kodolīgi). 

• Dalībnieki var veidot tik daudz piezīmju, cik vēlas. 

• Katrs dalībnieks pa vienam izvēlas vienu no savām piezīmēm, izlasa, paskaidro 

un ievieto tabulas centrā. Ļaujiet katram dalībniekam īsi apspriest nozīmi un 

saturu. Grupējiet un veidojot līdzīgu ideju apkopojumus un pārliecinieties, ka 

dalībnieki piekrīt jūsu ideju grupēšanai, un atzīmējiet katru sagrupēto ideju 

apkopojumu ar burtu. 

• Ir iespējams pievienot jaunas piezīmes pēc tam, kad dalībnieki sāk prezentēt 

savas idejas/piezīmes. 

• Skolēni runā viens pēc otra, līdz koordinators paziņo, ka atlikušas tikai 5 

minūtes, tad skolēni veic pēdējā pārrunu kārtu un pievieno jaunas idejas. 

• Pēc pēdējās diskusijas dalībnieki balso par sagrupēto ideju apkopojumiem, kuri 

ir apzīmēti ar noteiktu burtu, līdz kļūst skaidrs, kurai idejai ir visvairāk 

atbalstītāju. Ja nepieciešams, aiciniet dalībniekus pirms balsošanas meklēt 

papildu informāciju tiešsaistē. 

• Grupas balsošanā katrs dalībnieks izvēlas 3 sagrupēto ideju 

apkopojumus/burtus, atzīmējot tos ar sarkanu punktu. Ja balsu skaits ir 

vienāds, dalībnieki balso par idejām, paceļot roku. 

• Pēc tam grupa ierakstīs uzvarējušo priekšlikumu uz “Izaicinājuma darba lapas”, 

iekļaujot argumentus un definīcijas, kas izklāstītas grupas darbā. Grupas 

vadītājs (skolotājs/mentors) izlasa piezīmes un pārliecinās, ka visi piekrīt idejas 

formulējumam un nepieciešamības gadījumā to koriģē.   

• Pārliecinieties, ka viens grupas dalībnieks ir iecelts par sekretāru/piezīmju 

veicēju. 

• Pārliecinieties, ka jūsu grupa saliek visas piezīmes kopā un atstāj uz galda. 

Ieinteresētās 

puses: definējiet 

grupas un 

organizācijas, 

kuras ietekmē 

un kuras 

ietekmēs 

risinājums, kuru 

vēlaties 

izstrādāt. Šī 

ietekme var būt 

pozitīva un/vai 

negatīva, un 

Koordinators iepazīstina ar 2. daļas plānu un ļauj uzdot jautājumus un diskutēt. 

Grupas vadītājs (skolotājs/mentors): 

• Izdaliet rozā piezīmju lapiņas visiem dalībniekiem. 

• Dalībniekiem tiek dotas 5 minūtes, lai sarakstītu ieteikumus par 

ieinteresētajām personām. 

• Katru priekšlikumu rakstīt uz atsevišķas piezīmju lapas, iekļaujot argumentus 

un definīciju (censties formulēt īsi un kodolīgi). 

• Dalībnieki var veidot tik daudz piezīmju, cik vēlas. 

• Katrs dalībnieks pa vienam izvēlas vienu no savām piezīmēm, izlasa, paskaidro 

un ievieto to vienā no četriem laukumiem ieinteresēto personu analīzei 

(“Ieinteresēto personu darba lapa”). Ļaujiet dalībniekiem izskaidrot izvēlēto 

vietu, bet pārliecinieties, ka visi tam piekrīt. 

40 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

ieinteresētās 

personas var būt 

dažādas. 

 

Rezultāti: 

“Ieinteresēto 

personu darba 

lapa” 

 

• Ir iespējams pievienot jaunas piezīmes pēc tam, kad dalībnieki sāk prezentēt 

savas idejas/piezīmes. 

• Ja rodas domstarpības par ieinteresēto personu atrašanās vietu, tās jānovērš, 

paceļot rokas. 

• Skolēni runā viens pēc otra, līdz koordinators paziņo, ka atlikušas tikai 5 

minūtes, tad skolēni veic pēdējā pārrunu kārtu un pievieno jaunas idejas. 

• Pēc tam grupa ierakstīs uzvarējušo priekšlikumu uz “Ieinteresēto personu 

darba lapas”, tostarp argumentus un definīcijas, kas izklāstītas grupas darbā. 

Grupas vadītājs izlasa piezīmi un pārliecinās, ka visi piekrīt formulējumam un 

vajadzības gadījumā koriģē. 

• Pārliecinieties, ka jūsu grupa saliek visas piezīmes kopā un atstāj uz galda. 

Projekts: Kas 

jādara, lai jūsu 

risinājums tiktu 

ieviests? 

A: Projekta 

definīcija, kas 

ierakstīta 

“Projekta darba 

lapā ” 

 

Koordinators iepazīstina ar nodarbības 3.daļu, kas ir sadalīta A un B daļās.  

A daļa: Projekts 

• Pārrunājiet par organizēšanas jautājumiem, laikiem un sagaidāmo rezultātu. 

Atbildiet uz jautājumiem un atvēliet laiku diskusijām, ja grupai ir jāsaskaņo 

savu viedokli par sagaidāmo rezultātu. 

• Izdaliet dzeltenās piezīmju lapiņas visiem dalībniekiem. 

• Dalībniekiem tiek dotas 5 minūtes savu projektu priekšlikumu pierakstīšanai. 

• Katru priekšlikumu rakstīt uz atsevišķas piezīmju lapas, iekļaujot argumentus 

un definīciju (censties formulēt īsi un kodolīgi). 

• Dalībnieki var veidot tik daudz piezīmju, cik vēlas.  

• Katrs dalībnieks pa vienam izvēlas vienu no savām piezīmēm, izlasa, paskaidro 

un ievieto tabulā. Ļaujiet katram dalībniekam īsi apspriest nozīmi un saturu. 

Grupējiet un veidojot līdzīgu ideju apkopojumus un pārliecinieties, ka 

dalībnieki piekrīt jūsu ideju grupēšanai, un atzīmējiet katru sagrupēto ideju 

apkopojumu ar burtu. 

• Ir iespējams pievienot jaunas piezīmes pēc tam, kad dalībnieki sāk prezentēt 

savas idejas/piezīmes.  

• Skolēni runā viens pēc otra, līdz koordinators paziņo, ka atlikušas tikai 5 

minūtes, tad dodieties uz pēdējo kārtu un pievienojiet jaunas idejas. 

• Pēc pēdējās kārtas katrs dalībnieks izvēlas 3 idejas/burtus, atzīmējot tos ar 

sarkanu punktu. 

• Pārliecinieties, ka sekretārs ieraksta 3 visvairāk balsu saņēmušos priekšlikumus 

“Projekta darba lapā”. Ja priekšlikumi saņem vienādu balsu skaitu, izvēlās 

vienu no tām, balsojot paceļot rokas. 

• Pārliecinieties, ka jūsu grupa saliek visas piezīmes kopā un atstāj uz galda. 

40 min 

B daļa “Projekta 

dizains vai 

cēloņsakarība” 

Cēloņsakarību 

ķēde, kas 

ierakstīta 

B daļa: “Projekta cēloņsakarību ķēde” 

• Katram projektam izmantojiet zaļās piezīmju lapiņas, lai palīdzētu 

dalībniekiem izveidot projekta īstenošanai nepieciešamo uzdevumu 

(cēloņsakarību) ķēdi. 

• Palīdziet dalībniekiem savienot ieinteresētās personas ar katru uzdevumu, kas 

ir saistīti savā starpā. 

60 min 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

“Projekta darba 

lapā” 

 

• Iedrošiniet visus dalībniekus un pārliecinieties, ka diskusijās tiek parādītas 

dažādas perspektīvas. 

• Ņemiet vērā, ka vieni un tie paši uzdevumi var būt kopīgi vairākos projektos, 

kā arī starp projektiem var būt arī citas saiknes. 

• Domstarpības jārisina, paceļot rokas. 

• Skolēni runā viens pēc otra, līdz koordinators paziņo, ka atlikušas tikai 5 

minūtes, pēc tam izmantojiet atlikušo laiku, lai pabeigtu projektu aprakstus. 

Jāuzsver, ka svarīgāk ir sniegt detalizētu aprakstu vienam projektam, nevis 

prezentēt daudzus projektus, jo laiks ir ierobežots. 

• Pārliecinieties, ka sekretārs ieraksta cēloņsakarību ķēdi “Projekta darba lapā”. 

Pārliecinieties, vai dalībnieki ir apmierināti ar to, kā projekti tiek prezentēti, un 

veiciet labojumus, ja nepieciešams. 

• Pārliecinieties, ka jūsu grupa saliek visas piezīmes kopā un atstāj uz galda. 

Darbības: kāds ir 

grupas 

ieguldījums 

risinājuma 

ieviešanā, 

atsaucoties uz 

grupas 

dalībnieku 

individuālajām 

stiprajām 

pusēm. 

Rezultāti 

pierakstīti 

“Darbību darba 

lapā” 

 

Koordinators iepazīstina ar nodarbības 4.daļu. 

• Pārrunājiet organizatoriskos jautājumus, laikiem un sagaidāmo rezultātu. 

Atbildiet uz jautājumiem un atvēliet laiku diskusijām, ja grupai ir jāsaskaņo 

savu viedokli par sagaidāmo rezultātu. 

• Izdaliet baltās piezīmju lapiņas visiem dalībniekiem. 

• Dalībniekiem tiek dotas 5 minūtes laika, lai pierakstītu ieteikumus par to, ko 

viņš/viņa var darīt konkrētu projekta uzdevumu īstenošanai. 

• Katru priekšlikumu rakstīt uz atsevišķas piezīmju lapas, norādot arī uzdevuma 

nosaukumu, darbības un dalībnieku vārdus. 

• Dalībnieki var veidot tik daudz piezīmju, cik vēlas. 

• Viens dalībnieks vienlaikus izvēlas vienu no savām piezīmēm, izlasa un 

izskaidro un novieto to vienā no 3 darbību periodiem “Darbību darba lapā”. 

Ļaujiet katram dalībniekam īsi apspriest savu izvēlēto periodu un to, kā 

darbības ir saistītas. Grupējiet un apkopojiet līdzīgas idejas un pārliecinieties, 

ka dalībnieki piekrīt jūsu ideju apkopojumam. 

• Ir iespējams pievienot jaunas piezīmes pēc tam, kad dalībnieki sāk prezentēt 

savas darbības/piezīmes. 

• Skolēni runā viens pēc otra, līdz koordinators paziņo, ka atlikušas tikai 5 

minūtes, tad dodieties uz pēdējo kārtu un pievienojiet jaunas idejas. 

• Domstarpības par mērķi, lietderību, laiku un darbību virkni jārisina, paceļot 

rokas.   

• Pārliecinieties, ka sekretārs ieraksta darbības “Darbību darba lapā”. 

Pārliecinieties, vai dalībnieki ir apmierināti ar to, kā viņi noprezentēja, un, ja 

nepieciešams, veiciet labojumus. 

• Pārliecinieties, ka jūsu grupa saliek visas piezīmes kopā un atstāj uz galda. 

50 min. 

Prezentācija un 

atsauksmes. 

Atbildes 

pierakstītas 

Prezentācija un atsauksmes. 

• Pārrunājiet organizatoriskos jautājumus, laiku un paredzamo rezultātu. 

Atbildiet uz jautājumiem un atvēliet laiku diskusijām, ja sagaidāmo rezultātu ir 

jākoriģē. 

30 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

“Nodarbības 

darba lapā” 

• Dalībnieki pārrunā atklājumus, ko ieguva nodarbības 1. līdz 4.daļā 

(Izaicinājumu darba lapa, Ieinteresēto personu darba lapa, Projekta darba lapa 

un Darbību darba lapa), pārliecinās par to kvalitāti un nepieciešamības 

gadījumā pārraksta darba lapas vai papildina tās, pēc tam darba lapas tiek 

saliktas kopā uz tāfeles. Dalībnieki organizē darbu bez grupas vadītāja 

(skolotāja/mentora) palīdzības. 

• Kad atlikušas 20 minūtes, grupas vadītājs (skolotājs/mentors) lūdz katram 

dalībniekam atbildēt uz jautājumu "Kāda ir jūsu lielākā mācība, ko esat apguvis 

grupas darbā?" 

• Pierakstiet viņu atbildes “Nodarbības darba lapā”, salieciet kopā visas atbildes 

un atstājiet to uz galda. 

 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 

Tālāk ir sniegti daži vispārīgi kritēriji, lai novērtētu nodarbību/rezultātus un skolēnu līdzdalību: 

• Dalībnieku iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 

• Komunikācija un sadarbība. 

• Sekretāra izvēle. 

• Skaits: 

○ izvirzītajiem izaicinājumiem; 

○ identificētās ieinteresētās personas; 

○ identificētie projekti. 

• Sesijas rezultāta kvalitāte: 

○ “Izaicinājumu darba lapa”; 

○ “Ieinteresēto personu darba lapa”; 

○ “Projekta darba lapa”, ieskaitot tagad aktuālos uzdevumus, ieinteresētās personas 

cēloņsakarību ķēdē; 

○ “Darbību darba lapa”, ieskaitot darba plūsmas aprakstu un laiku, definēto darbību 

lietderību projekta īstenošanai; 

○ “Nodarbības darba lapa”, tostarp konstruktīvas atsauksmes par nodarbību. 

 

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 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ilgtspējas un ilgtspējīga 

dzīvesveida nozīmi savā kopienā 
    

(Z) par vietējiem resursiem un ieinteresētajām personām     

(Z) par pieejām ieinteresēto personu izpētē     

(Z) par vajadzību analīzi projekta īstenošanai     
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APRAKSTS:  

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

Slikti 

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi 

(B) 

Izcili 

(A) 

(Z) par projekta cēloņsakarību ķēdi     

(Z) par ieinteresēto personu un resursu atbilstību     

(Z) par projekta organizāciju, uzdevumiem un darbībām     

(P) komunikācijā un sadarbībā     

(P) identificēt problēmas, kas saistītas ar ANO ilgtspējīgās 

attīstības mērķiem 
    

(P) identificēt ieinteresētās personas, kas ir saistītas ar ANO 

ilgtspējīgās attīstības mērķiem 
    

(P) identificēt attiecīgos projektus, kas atbilst kopienas 

izaicinājumiem un ieinteresētajām personām 
    

(P) identificēt uzdevumu ķēdi, lai īstenotu projektu     

(P) uzdevumu un darbību piešķiršanā un savienošanā ar 

attiecīgajām ieinteresētajām personām 
    

(P) projekta izstrādē, organizēšanā un nepieciešamajos 

cilvēkresursos 
    

(P) identificēt darbības, kas nepieciešama projekta 

īstenošanai 
    

(P) nodarbības rezultātu pārskatīšanā un prezentācijā     

(K) piemērot ilgtspējīgās attīstības mērķus vietējai kopienai 

un viņu dzīvei 
    

(K) izvēlēties pētāmo tēmu/izaicinājumu     

(K) izvēlēties metodes informācijas vākšanai un analīzei     

(K) izvēlēties attiecīgās ieinteresētās personas, lai veiktu 

izpēti un izveidotu prezentāciju 
    

(K) analīzes veida izvēlē un projekta cēloņsakarību ķēdes vai 

organizēšanas prezentēšanā 
    

(K) izstrādāt projektu, organizēt, noteikt darbības/uzdevumus     

(K) atgriezeniskās saites veikšanā     

 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI: 


