
                                

ENGAGE mācību plāns 

MODULIS Nr. 3 “Iesaisties ideju darbnīcā” 

NOSAUKUMS “ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU ĪSTENOŠANA VIETĒJĀ KOPIENĀ” 

(3-4 STUNDAS) 
 
MĒRĶIS: Labāko ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas ideju izvēle vietējā kopienā. 
 
MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI:   

Tālāk ir sniegti kritēriji (zināšanas, prasmes un kompetences), lai novērtētu īstenotās nodarbības 
mācību rezultātus. 
 

Zināšanas (Z1 
• Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) un reāli piemēri ilgtspējīgas 

attīstības mērķu īstenošanai dažādās kopienās; 
• Vietējā kopiena, pieejamie pakalpojumi, pārvaldes struktūra un attīstība; 
• Dažādas pieejas vietējās kopienas izpētē un izzināšanā; 
• Ilgtspējas jēdziens un ilgtspējīgs dzīvesveids vietējā kopienā. 

 
Prasmes (P)2 

• Informācijas vākšana un analīze par ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumiem vietējā 
kopienā; 

• Komunikācija un sadarbība; 
• Vietējās kopienas izaicinājumu identificēšana un atbilstība ilgtspējīgas attīstības mērķiem; 
• Risinājumu/darbību noteikšana, kas nepieciešama, lai risinātu identificētās problēmas; 
• Savu un grupas ideju prezentēšana; 
• Darba organizēšana noteiktajā termiņā; 
• Atgriezeniskās saites veidošana vienaudžiem. 

 

Kompetences (K)3 
• Izvēlēties metodes informācijas vākšanai un analīzei; 
• Piemērot ilgtspējīgas attīstības mērķus un ilgtspējas jēdzienu vietējai kopienai. 

 

APMĀCĪBU METODES 

Pamatota uz problēmu risināšanu, sadarbību un līdzdalību balstītu mācīšanos. Sīkāku informāciju par 
katru pieeju skatiet ENGAGE mācību programmā. 

 
PĀRSKATS 

Skolotājs šajā procesā ir treneris. Skolotājs/treneris ir atbildīgs par vispārējo mācību procesu, mācību 
nodarbības organizēšanu, nodrošinot skolēniem atbilstošu informāciju un rīkus vispārējo mācību 
mērķu un mērķu sasniegšanai. Viņa loma ir formāla, jo viņš sniedz informāciju un atgriezenisko saiti, 
kā arī izmanto dažādas pedagoģiskās pieejas savā apmācībā, piemēram, līdzdalības mācības. 
 
Ja iespējams, kopienas ieinteresētās personas var tikt iesaistītas procesā kā mentori vai nu atsevišķās 
grupās, vai visiem skolēniem kopumā. Mentora uzdevums ir parādīt skolēniem plašāku ieskatu vai 
informāciju par problēmas vai idejas risināšanu. 
 

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes (kognitīvās un tehniskās) attiecas uz spēju izmantot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, atlasītu atbilstošās 
darbības un novērtētu to efektivitāti. 
3 Dalībniekiem/skolēniem būs kompetences apgūtās vispārējās zināšanas un prasmes pielietot praksē. 



                                

ENGAGE mācību plāns 

Galvenie jēdzieni 
Mācību nodarbība un grupu darbs balstās uz šādiem galvenajiem jēdzieniem: 

• Labāko 3-5 ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas ideju atlase; 
• Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmu risinājumu izvēle; 
• Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmu un risinājumu pārbaude. 
 

Vadlīnijas skolotājam/trenerim par grupu diskusiju veicināšanu: 
• Nodarbības mērķis ir parādīt dažādas perspektīvas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ar tiem 

saistītajiem izaicinājumiem un to, kā ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek vai varētu tikt pielietoti 
vietējā sabiedrībā. 

• Skolotājam/trenerim ir jānodrošina, ka visi skolēni var izteikt savas domas un piedalīties 
diskusijā. 

• 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. 
• 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 izpildījusi noteikto uzdevumu noteiktajā laikā, tā brīdina 

skolotāju/treneri un turpina diskutēt, pārskatīt esošo uzdevumu un mēģina rast vēl citas 
idejas/risinājumus. 

• Uzdodiet atvērtus jautājumus, lai rosinātu turpmākas diskusijas par tēmām un risinājumiem, 
kas jau ir izklāstīti grupas darbā. 

 
Pielikumi: 

• 1.pielikums – Darba lapa “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas risinājuma izvēle” 
• 2.pielikums – Darba lapa “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas un risinājuma pārbaude” 

 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Sagatavošanās 
pirms 
nodarbības 

Skolotājs/Treneris: 

• Izdrukāt darba lapu “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas risinājuma izvēle” 
(1.pielikums) un darba lapa “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas un 
risinājuma pārbaude” (2.pielikums) vai grupu darba laikā nodrošināt piekļuvi šiem 
materiāliem elektroniski planšetdatorā vai datorā (katrai grupai). 

• Saglabājiet komandas sastāvu no 2.moduļa nodarbības “Ilgtspējīgas attīstības 
mērķi un vietējā kopiena” ar ieceltajiem grupas vadītājiem un laika uzraugiem (ja 
iespējams). 

• Sagatavot katras grupas 2.moduļa nodarbībā aizpildītās 3.pielikuma darba lapas 
“Problēmu identificēšana, definēšana un analīze ilgtspējīgas attīstības mērķu 
jomās” un 5.pielikuma darba lapas “Pārskats par ilgtspējīgas attīstības mērķu 
īstenošanas piemēriem Latvijā”. 

10 min. 

Labāko 3-5 
ilgtspējīgas 
attīstības 
mērķu 
ieviešanas ideju 
atlase 

Skolotājs/Treneris: 

• Pārbaudiet organizēšanu un laika grafiku. Atvēliet laiku diskusijām, atbildiet uz 
jautājumiem un ļaujiet diskutēt, ja grupai nepieciešams papildus laiks. 

• Pārliecinieties, vai grupas dalībnieki katrā grupā ir izvēlējušies grupas vadītāju 
un laika uzraugu. 

• Grupas vadītāja mērķis ir iesaistīt diskusijā visus grupas skolēnus un palīdzēt 
citiem skolēniem dalīties savās domās par visiem jautājumiem. 

• Laika uzrauga mērķis ir sekot līdzi, lai tiktu ievēroti laika termiņi. 

20 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

• Katra grupa izmanto savas grupas 2.moduļa nodarbībā aizpildītās 3.pielikuma 
darba lapas “Problēmu identificēšana, definēšana un analīze ilgtspējīgas 
attīstības mērķu jomās” un 5.pielikuma darba lapas “Pārskats par ilgtspējīgas 
attīstības mērķu īstenošanas piemēriem Latvijā”. 

• Katra grupa pārskata savas grupas formulētos TOP 3 ilgtspējīgas attīstības mērķu 
problēmas un risinājumus un norāda savu TOP 3 ilgtspējīgas attīstības mērķu 
problēmu 1 teikumā un risinājumu 1 teikumā. 

• Katras grupas grupas vadītājs nolasa/parāda savas grupas formulētās problēmas 
un risinājumus un izskaidro grupas idejas. 

• Skolotājs/treneris raksta un numurē tos uz ekrāna/tāfeles. Grupējiet un veidojot 
līdzīgu ideju apkopojumus un pārliecinieties, ka dalībnieki piekrīt jūsu ideju 
grupēšanai. 

40 min. 

• Katram skolēnam ir 3 lapiņas, uz kurām katrs skolēns pēc saviem ieskatiem 
uzraksta 1-3 labākās idejas (skolēns var arī atdot savas 3 balsis tikai vienai savai 
labākajai idejai vai sadalīt tās starp citām idejām) un iemest tās kopējā balsošanas 
urnā. 

• Saskaitiet punktus un izvēlieties 3-5 labākās idejas. 

20 min. 

• Uzrakstiet visas 3-5 labākās idejas uz A4 lapas un novietojiet tās uz 3-5 
atsevišķiem galdiem. 

• Katrs skolēns izvēlas nostāties pie galda ar ideju, kuru vēlas attīstīt, tālāk izpētīt, 
meklēt labākos risinājumus un izveidot prezentāciju, ko vēlāk kopā ar savu grupu 
prezentēs ieinteresētajām personām. 

• Ja neviens skolēns nav apstājies pie galda ar kādu no idejām, tad ar šo ideju tālāk 
netiek strādāts. 

• Ja pie galda ir tikai 1-2 skolēni, tad šie skolēni var paši izlemt, vai turpināt strādāt 
pie idejas vai arī pāriet pie cita galda un strādāt komandā ar vairākiem skolēniem, 
lai izstrādātu citu ideju. 

• Jebkura komanda šajā procesā var pieņemt lēmumu pievienoties citai komandai, 
ja otra komanda tam piekrīt. 

20 min. 

Ilgtspējīgas 
attīstības 
mērķu 
problēmu 
risinājumu 
izvēle 

Skolotājs/Treneris: 

• Pārbaudiet organizēšanu un laika grafiku. Atvēliet laiku diskusijām, atbildiet uz 
jautājumiem un ļaujiet diskutēt, ja grupai nepieciešams papildus laiks. 

• Izplatīt drukātos materiālus (1.pielikums – Darba lapa “Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu problēmas risinājuma izvēle”) vai nodrošināt piekļuvi tiem elektroniski 
planšetdatorā vai datorā grupu darba laikā (katrai grupai). 

• Pārliecinieties, vai skolēniem ir pieejams papīrs piezīmēm/rakstāmpapīrs. 

5 min. 

Skolotājs/Treneris: 

• Palūdziet katrai grupai padomāt par ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmu 
risinājumu izvēli. 

• Grupas vadītājs īsumā pārrunā katras ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas 
nozīmi un saturu un iespējamos risinājumus , idejas ieraksta 1.pielikuma darba 
lapā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas risinājuma izvēle”. 

• Mudiniet katru grupu paturēt prātā izmaksas, zināšanas, laiku, pieejamo 
palīdzību un risinājuma ieviešanas vieglumu. 

• Ja iespējams, kopienas ieinteresētās personas var tikt iesaistītas procesā kā 
mentori atsevišķām grupām vai visai klasei kopumā. Mentora uzdevums ir dot 
skolēniem plašāku ieskatu vai informāciju par problēmas vai idejas risināšanu. 

• Kad grupa ir izveidojusi problēmas risinājumus un alternatīvas, tai ir jāizpēta 
katras iespējas plusi un mīnusi. 

40 min. 
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Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

• Katra grupa novērtē visus izvēlētos, iespējamos risinājumus un sašaurina to līdz 
vienam. Šajā posmā tiek piemēroti divi galvenie jautājumi: 

- Kurš risinājums ir visefektīvākais? 
- Kuram risinājumam priekšroku dotu tie, kas to ieviesīs un izmantos? 

Ilgtspējīgas 
attīstības 
mērķu 
problēmu un 
risinājumu 
pārbaude 

Skolotājs/Treneris: 

• Pārbaudiet organizēšanu un laika grafiku. Atvēliet laiku diskusijām, atbildiet uz 
jautājumiem un ļaujiet diskutēt, ja grupai nepieciešams papildus laiks. 

• Izplatīt drukātos materiālus (2.pielikums – Darba lapa “Ilgtspējīgas attīstības 
mērķu problēmas un risinājuma pārbaude”) vai nodrošināt piekļuvi tiem 
elektroniski planšetdatorā vai datorā grupas darba laikā (katrai grupai). 

• Pārliecinieties, vai skolēniem ir pieejams papīrs piezīmēm/rakstāmpapīrs. 

5 min. 

Skolotājs/ Treneris: 

• Palūdziet katrai grupai papildus izpētīt un pārbaudīt definētās ilgtspējīgas 
attīstības mērķu problēmas un izvēlētos labākos ilgtspējīgas attīstības mērķu 
problēmu risinājumus. 

• Lūdziet katras grupas vadītājam pierakstīt idejas un atbildes uz jautājumiem 
2.pielikuma darba lapā “Ilgtspējīgas attīstības mērķu problēmas un risinājuma 
pārbaude”. 

• Katra grupa veic interviju vai aptauju, lai apstiprinātu vai noraidītu definēto 
problēmu/risinājumu vai definētu jaunu aktuālāku problēmu/risinājumu. 

• Ja iespējams, kopienas ieinteresētās personas var tikt iesaistītas procesā kā 
mentori atsevišķām grupām vai visai klasei kopumā. Mentora uzdevums ir dot 
skolēniem plašāku ieskatu vai informāciju par problēmas vai idejas risināšanu 

60-120 
min. 

Skolotājs/Treneris: 

• Pēc intervijas vai aptaujas lūdziet katrai grupai apkopot intervijas vai aptaujas 
rezultātus. 

• Lūdziet katrai grupai formulēt galīgo grupas viedokli par pašreizējo ilgtspējīgas 
attīstības mērķu problēmu un risinājumu, pamatojoties uz intervijas vai aptaujas 
rezultātiem. 

40 min. 

 
 

NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES 
 
Vispārējais skolēnu līdzdalības un grupu darba novērtējums ietver vispārīgus kritērijus, piemēram: 

• Skolēnu iesaistīšanās, visi ir iesaistīti. 
• Prezentēto ideju skaits un kvalitāte. 
• Darbība sekretāra amatā, ja nepieciešams. 
• Sadarbība ideju izstrādē, grupēšanā, balsošanā/prezentācijas ideju izvēlē. 
• Konstruktīvas atsauksmes kvalitāte par nodarbību. 

 
Tālāk ir sniegta novērtējuma tabula mācību rezultātu kritērijiem šim mācību plānam, kā aprakstīts 
iepriekš, izmantojot lineāro skalu no slikta (D) līdz izcilam (A) līdz novērtētajam sniegumam. 
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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 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu izpratni     

(Z) par reālu ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas piemēru 
izpratni 

    

(Z) par kopienas struktūru, pakalpojumiem un attīstību     

(Z) par ilgtspējas un ilgtspējīga dzīvesveida jēdzienu savā 
kopienā 

    

(P) informācijas vākšana/analizēšana par ilgtspējīgas attīstības 
mērķu izaicinājumiem 

    

(P) savu ideju paziņošanā vienaudžiem mutiski un rakstiski     

(P) aktīvi klausīties      

(P) sadarboties ar vienaudžiem, lai panāktu vienprātību     

(P) identificēt un saskatīt kopienas izaicinājumu atbilstību 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

    

(P) nepieciešamo risinājumu/darbības noteikšanā     

(P) atgriezeniskās saites veidošanā vienaudžiem (prezentācijas 
prasmes) 

    

(P) uzdevumu izpildē noteiktā laika posmā     

(K) izvēlēties metodes informācijas vākšanā un analīzē     

(K) piemērot ilgtspējīgas attīstības mērķus vietējai kopienai un 
viņu dzīvei 

    

 

Tabulu var izmantot, lai novērtētu individuālo sniegumu, veiktu pašnovērtējumu vai salīdzinošo 
novērtējumu. 

SKOLOTĀJU KOMENTĀRI:    

 


