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Skolas kā satelīti attīstības 
izglītībā
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Aknīstes vidusskolā
Nodarbība : 5.klasei, skolotāja L.Mažeika

www.skolaskasateliti.lv
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Kas īsti ir...

www.skolaskasateliti.lv
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Kas ir globālā jeb attīstības 
izglītība?

• Nevienlīdzība pasaulē

TAISNĪGUMS UN SOLIDARITĀTE
• Atšķirības pasaulē starp bagātajām un 

nabadzīgajām valstīm 
MIERS, GODĪGA TIRZDNIECĪBA MIGRĀCIJA

• Vides un klimata jautājumi pasaulē

• Pasaules globalizācija, kopsakarības
“PASAULE IR PLAKANA”(VISI ESAM SAISTĪTI)
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Šodienas tēma skolā
MIGRĀCIJA

• Kas ir migr ācija?

• Migrācija - dzīvu organismu pārvietošanās .Vairumā gadījumu 
organismi migrē, izvairoties no pārtikas trūkuma, ko izraisa 
nelabvēlīgi   apstākļi vai pārapdzīvotība. Daudzu sugu dzīvnieki, 
piemēram, vairāku sugu zivis migrē uz noteiktām vietām, lai pārotos. 
Arī daudzas putnu sugas regulāri migrē.

• Migrācija tiek attiecināts arī uz cilvēkiem. Cilvēkiem migrēšana ir 
pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz citu; cilvēku 
ieceļošana valstī vai izceļošana no tās (ārējā migrācija), 
pārvietošanās pa valsts iekšieni (iekšējā migrācija).

• Emigr ācija ir piespiedu vai brīvprātīga iedzīvotāju izceļošana no 
savas valsts. 

• Imigr ācija ir kādas valsts pilsoņu ieceļošana citā valstī ekonomisku, 
militāru, politisku, reliģisku vai citu iemeslu dēļ.
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Padomā un atbildi!

• Kas var migrēt?
• Kāpēc?
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Piecelies, ja...

• Esi  dzimis vietā, kur tagad dzīvo
• Tavi vecāki dzimuši vienā un tajā pašā Latvijas 

novadā

• Tavs radinieks vai paziņa dzīvo ārpus Latvijas
• Tu domā, ka pavadīsi vecumdienas vietā, kur 

pašlaik dzīvo
• Esi bijis citā valstī
• Pazīsti kādu, kas pārcelies uz dzīvi Latvijā no 

citas valsts
• Vēlētos aizbraukt uz kādu citu valsti
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“LIETAS NO PASAULES ”
Ko stāsta SUVENĪRI?

VALSTIS:VALSTIS:
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Kā esam saistīti ar citiem, pārējo 
pasauli?

• Ar ko tu šorīt satikies no brīža, kad 
pamodies?

• Kā jūs esat saistīti?
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“LIETAS MUMS APKĀRT ”

• STĀSTS PAR LIETĀM ( Filma)
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“LIETAS MUMS APKĀRT ”

• Darbs pāros 
UZDEVUMS PĒC IZVĒLES

• Apraksti no kā ražotas Tava drauga lietas?
• Apraksti no kā ražotas lietas klasē?

Valsts kur tas  
ražots

Materiāli no kā
tas ražots

Nosaukums 
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Kas ra žo dr ēbes, kuras Tu valk ā?

Apakšve ļa

Nozīmīgākais ra žošana centrs: Colombo, Šrilanka
MAS Holdings, tērpu ražotājs, kas bāzējas Colombo, Šrilankā, ražo veļu tādiem lieliem vārdiem 
kā Victoria’s Secret, Gap un Lielbritānijas kompānijai Marks & Spencer.
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Trikot āžas izstr ādājumi un ze ķes

Nozīmīgākais ra žošana centrs: Datang, Ķīna
Ja Tev kājās ir zeķbikses vai sporta zeķes, ir liela iespējamība, ka tās ražotas Zhuji centrā, Datang, 
Ķīnā. Tā labāk pazīstama kā Zeķu pilsēta, kurā atrodami vairāk nekā 1500 vairumtirdzniecības veikali, 
kur tiek piedāvāti izejmateriāli, zeķes, zeķbikses, kā arī ražošanas iekārtas. 
Pēc Ķīnas valdības datiem, Datang gadā saražo 3 miljardus zeķu pārus.
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Kažokādas un ādas izstr ādājumi

Nozīmīgākais ra žošana centrs: Haining, Ķīna
Vai tu domā, ka lielākā daļa no dārgajiem ādas izstrādājumiem nāk no Eiropas? Nepareizi. Pēc Ķīnas
Ādas industrijas asociācijas datiem, Ķīna 2006.gadā saražoja 700 km2 ādas – 20% no visas pasaulē saražotās ādas produkcijas.

Haining pilsētā, Ķīnā ādas izstrādājumus ražo vairāk nekā 10000 kompānijas
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Kleitas

Nozīmīgākais ra žošana centrs: La Coruna, Spānija
Ķīna varbūt kopumā saražo lielāko apģērbu daudzumu, bet tomēr arī Eiropā ir vietas, kur tiek ražoti apģērbi dažām kompānijām.

Inditex – modes impērijas giganta ZARA īpašniece – gandrīz visas no savām precēm ražo La Coruna, 
Spānijā, tai skaitā kleitas, kas pēdējos 3 gados ir bijušas vienas no „karstākajām” precēm sieviešu apģērbu segmentā.
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Apavi

Nozīmīgākais ra žošana centrs: Jinjiang, Ķīna
Jinjiang tiek saražoti vairāk nekā 700 miljoni apavu pāri gadā, lielākoties sporta apavi. Daudzi plaši pazīstami zīmoli, 
tai skaitā Lacoste, ražo savu produkciju šajā pilsētā.
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Kosm ētika

Nozīmīgākais ra žošana centrs: Rietumeiropa
Lielākā daļa meikapa joprojām tiek ražota Rietumeiropā, tai skaitā Clinique (Beļģijā) un Dior (ārpus Parīzes).

L’Oreal – pasaules lielākā kosmētikas kompānija – saražo aptuveni 200 miljonus preču vienību gadā Dienvidvelsā. 
Tomēr Ķīnas meikapa industrija turpina augt...
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Džinsi, kas pārdoti Anglijā ir gatavoti no materiāliem, 
kas ražoti  vairāk kā 10 pasaules valstīs

Stieples rāvēj slēdža zobiem

Poliesteris rāvējslēdža lentei

Diegu ražošana

Kokvilna džinsu audumam

Varš kniedēm un pogām

Cinks kniedēm un pogām
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“LIETAS MUMS APKĀRT ”

DARBS PĀROS
ATZĪMĒ PASAULES KARTĒ –
1. LATVIJU
2. VALSTIS, KURĀS RAŽO MATERIĀLUS 

( norādi kas saista mūs ar šīm valstīm) 
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Radošā stunda

• SPĒLE “PREČU UN PAKALPOJUMU 
PIRKŠANA “

• BURTU MĪKLAS “FINANSES”, “PRECES”, 
U.C. (http://www.dolceta.eu/latvija/Mod4/)

• STĀSTS “JŪRAS ZVAIGZNE” (turpini 
stāstu)(http://www.dolceta.eu/latvija/Mod4/)

• PREZENTĀCIJA PAR TĒMU PĒC 
IZVĒLES

“MANA VIETA IR AKNĪSTĒ. ATGRIEZIES ARĪ TU!”
“VIETA PASAULĒ, KURU ES VĒLĒTOS APMEKLĒT”
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NOSLĒGUMS

• Ko jaunu Tu šodien uzzināji? 
• Vislabāk man patika...
• Vairāk gribētu uzzināt par...


