
                                 

ENGAGE mācību plāns 

 

MODULIS Nr. 4 “Idejas prezentācija” 

NOSAUKUMS “TAPT SADZIRDĒTIEM” 

MĒRĶIS: Mana dzimtā pilsēta – tapt sadzirdētiem  
 
MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI 

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

 
Zināšanas (Z) 

• Kā skolēni var ietekmēt un veicināt savas dzimtās pilsētas attīstību. 

 
Prasmes (P) 

• Izmantot dažādus paņēmienus informācijas atrašanai; 

• Uzrakstīt vēstuli redaktoram; 

• 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 iepazīstina 
kopienai ar savu ideju un 
modeļiem  

Klasē 

Kopā ar skolēniem runājiet par dažādiem veidiem, kā sasniegt savu 
ideju. Kādas grūtības var rasties, lai sasniegtu cilvēkus, kuri pieņem 
lēmumus kopienā? 

Varbūt viņi vēlas izveidot izstādi vai uzrakstīt rakstu? 

Apkopojiet skolēna idejas un ļaujiet skolēnam izlemt, ko viņš vēlas 
darīt. 

Šeit ir divi priekšlikumi: 

1) Izstādes 

Sagatavojiet skolēnus, lai viņi varētu izveidot prezentāciju. Ļaujiet 
viņiem izgatavot prezentācijas kartītes. Ļaujiet skolēniem vingrināties, 
lai viņi varētu runāt bez stresa. 

Skolēni prezentē savu prezentāciju skolas biedriem vai citiem vietējās 
kopienas cilvēkiem. Skolēniem stāsta par savu ideju un pamato to. 

2) Uzrakstīt rakstu / vēstuli redaktoram 

Atkarībā no tā, cik daudz jūsu skolēni ir rakstījuši rakstus. Vienmēr var 
būt labi izmantot metodi “Modelētā rakstīšana”. Izmantojiet dažas 
idejas un vispirms uzrakstiet rakstu kopā ar saviem skolēniem. 

Piezīme skolotājam: mēģiniet likt kādam ārpus skolas sniegt 
atsauksmes par prezentāciju vai rakstu. Strādājiet kopā ar citiem 
skolotājiem, piemēram, valodu skolotāju. 

Prezentācija 
15 minūtes 
vienai grupai 
 
60 min 

https://drive.google.com/drive/folders/1zX8zAB7F-ENbpcBHzPj9LdXGW9X3J0Jl
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/english/literacy/writing/Pages/teachingpracmodelled.aspx
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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) ietekmēt un veicināt savas dzimtās pilsētas attīstību     

(P) informācijas atrašanai izmanto dažāda veida 
paņēmienus 

    

(P) atrast un izvēlēties pieeju dažādām mērķa grupām     

(K) izteikt viedokli, radoši domāt kopā ar citiem     

(K) strādāt ar dažādiem cilvēkiem 
 

    

 
SKOLOTĀJU KOMENTĀRI: 
 
 


