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MODULIS Nr. 3 “Idejas attīstība” 

NOSAUKUMS “NO IDEJAS LĪDZ REALITĀTEI” 

MĒRĶIS: Mana dzimtā pilsēta – no idejas līdz realitātei. 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

Zināšanas (Z) 

• Lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā un pašvaldībā; 
• Veidi, kā skolēni var ietekmēt un veicināt savas dzimtās pilsētas attīstību. 

Prasmes (P) 

• Izmantot dažādus paņēmienus informācijas atrašanai; 

• Atrast un izvēlēties pieeju dažādām mērķa grupām. 

Kompetences (K) 

• Izteikt viedokli, radoši domāt kopā ar citiem; 

• Spēt strādāt ar dažādiem cilvēkiem. 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Skolēni sāk radīt idejas savai 
nākotnes dzimtajai pilsētai. Šī ir 
plaša teritorija. Tāpēc skolēniem 
var būt grūti to aptvert. Tāpēc ir 
svarīgi, lai jūs kā skolotājs palīdzētu 
skolēniem sevi ierobežot. Izlemiet 
1-5 tēmas, no kuriem viņi var 
izvēlēties, vai arī paši izvēlieties 
priekš viņiem vienu tēmu. 

Izlemiet, kā jūs vēlaties, lai jūsu 
skolēni prezentētu savas idejas. 
Izmantojiet savas domas nākamajai 
nodarbībai – 4.modulis “Mana 
dzimtā pilsēta – Tapt sadzirdētiem” 
prezentāciju izveidei. 

 

Ieteikumi par tēmām: 

Transports/mobilitāte: Cilvēki un 
preces ir jāpārvadā no pilsētas uz 
pilsētu, kā arī pilsētas iekšienē.  Ir 
svarīgi, lai būtu laba komunikācija. 
Kādai tai vajadzētu izskatīties? 

Atkritumu apsaimniekošana: Kā 
organizēt un izmantot atkritumus 
savā pilsētā? Kā izskatīsies 
pārstrādes sistēma? Vai izmantot 
atkārtoti? 

Sagatavošana: 

Sadaliet skolēnus grupās pa 5-6. Ieceliet vienu par grupas 
vadītāju, sekretāru un laika uzraugu. 

Izveidot kopīgu platformu, ko skolēni var izmantot, un 
sadarboties savā starpā. Mērķis ir sekot līdzi saviem skolēniem 

Savākt materiālus modeļu veidošanai. Materiāli, kas var 
noderēt: māls, dažāda veida iepakojums, kartons, saldējuma 
kociņi. Atkarībā no skolēnu idejām ir svarīgi, lai viņi tiktu 
iesaistīti šajā darbā. 

Klasē: 

1. Ievads. Izskaidrojiet skolēniem ideju par projektu. 

2.Skolēni izvēlas tēmu – izvēlētajā grupā skolēni izvēlas vienu 
tēmu, lai pievērstos vienam tematam, piemēram, enerģija. 

Kad skolēni ir izvēlējušies tēmu, viņi sāk ideju “prāta vētru” un 
pieraksta savas idejas. Viņi var arī uzzīmēt savas idejas.  

Iedrošiniet skolēnus domāt ārpus savām vajadzībām.  

Vai viņiem ir nepieciešams intervēt citus cilvēkus savā pilsētā, 
lai uzzinātu viņu viedokli? Vai viņiem ir jāveic ārpus klases 
pētījums? 

3. Ļaujiet skolēniem izveidot savu ideju modeļus. Skolēni var 
būvēt ar dažādiem materiāliem, ja jums ir dators vai iPad, jūs 
varat arī ļaut skolēniem strādāt ar tādu programmu kā 
https://www.tinkercad.com/Tinkercadhttps://www.tinkercad.c
om/. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Enerģija: Mūsu pilsētai ir vajadzīga 
enerģija, bet kādu enerģijas avotu 
mums vajadzētu izmantot? Vai ir 
kāds dabas resurss, ko varam 
izmantot? Darbs gan sabiedrībai, 
gan cilvēkiem. 

Arhitektūra: Runa ir gan par 
skaistu funkcionālu ēku radīšanu, 
gan par tādu pilsētas teritoriju 
veidošanu, kas piesaista tūristus. 
Lai cilvēki vēlētos palikt vai 
pārcelties uz mūsu pilsētu. Vai ir 
kāda ēka, kuras jums pietrūkst? Kā 
jūs domājat, vai pilsētai ir 
nepieciešams piesaistīt cilvēkus? 

Ainavu plānošana: Pilsētai ir 
nepieciešamas vietas gan 
cilvēkiem, gan augiem un 
dzīvniekiem. Teritorijas, kur cilvēki 
var uzturēties dabā. Vai mūsu 
pilsētā ir pietiekami daudz atpūtas 
vietu/zaļo zonu? 

Skolēnu modeļa piemēru var atrast šeit 

Piezīme skolotājam: 

Izmantojiet dienasgrāmatu/piezīmju grāmatiņu. Ieteikums pēc 
katras nodarbības lūgt skolēniem piezīmju grāmatiņā uzrakstīt, 
kā veicies darbā. Ļaujiet skolēniem atbildēt uz šādiem 
jautājumiem: 

1. Kas šodien ir izdevies? 

2. Kas šodien ir izdevies mazāk labi? 

3. Par ko mums vajadzētu padomāt nākamreiz? 

4. Vai mums ir nepieciešama palīdzība? Aprakstiet, kāda. 

Jautājumi ir svarīgi jums kā skolotājam. Tātad, jūs varat palīdzēt 
saviem skolēniem noiet šo garo ceļu. Ir svarīgi arī, lai skolēni 
pārdomātu savu darbu. 

Ieteikums sadarboties ar mākslas, dizaina un tehnoloģiju 
skolotāju. 

Lai radītu papildus motivāciju, ieteikums ir rīkot klases 
konkursu, kurā tiek apbalvota radoša pieeja ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem. 

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) zina lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas 
Savienībā un pašvaldībā 

    

(Z) zina veidus, kā skolēni var ietekmēt un veicināt 
savas dzimtās pilsētas attīstību 

    

(P) izmanto dažādus paņēmienus informācijas 
atrašanai 

    

(P) atrod un izvēlas pieeju dažādām mērķa grupām     

(K) izsaka viedokli, radoši domā kopā ar citiem     

(K) spēj strādāt ar dažādiem cilvēkiem     

 
SKOLOTĀJU KOMENTĀRI:   

https://drive.google.com/drive/folders/1zX8zAB7F-ENbpcBHzPj9LdXGW9X3J0Jl

