
 

 
 

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas (EK) projektu programmas „Non-State Actors and Local Authorities in 
Development - Public awareness and education for development in Europe” ietvaros 

ar Eiropas Savienības finansējumu un Sorosa fonda - Latvija līdzfinansējumu 

 
 

PROJEKTA REĢIONĀLO SEMINĀRU NODARB ĪBU ANOTĀCIJA 
 

 Aprīlī notika trīs reģionālie semināri Vidzemes, Kurzemes un Latgales skolu komandām. Reģionālajos semināros projekta 
dalībnieki izvērtēja līdzšinējo pieredzi mācot attīstītības izglītības jautājumus savās skolās. Semināros dalībnieki iepazinās ar 
attīstības izglītības akciju plānošanas metodiku un labās prakses piemēriem Latvijā un pasaulē, skolu komandas plānoja nākošās 
projekta aktivitātes savās dzīves vietās. Reaģējot uz Ziemas skolā izrādīto interesi vairāk apgūt jautājumus par resursu ierobežotību, 
reģionālajos semināros tika aplūkoti jautājumi par ūdens resursiem pasaulē un Latvijā. Dalībnieki apguva jaunu metodiku attīstītības 
izglītības mācīšanai un dalījās savstarpējā pieredzē par to, kā veicies ar Ziemas skolā apgūtās metodikas ieviešanu praksē. 
 
Cien ījamie att īst ības izgl ītības jaut ājumu interesenti! Ja v ēlaties  

□ plašāk iepazīties, kā attīstības izglītības jautājumi tiek ieviesti skolu un vietējās sabiedrības praksē, 
□ pasūtīt attīstības izglītības nodarbības savā skolā, 
□ uzzināt, kā plānot un īstenot attīstības izglītības akcijas, 
□ uzzināt par citām iespējām, ko skolām un plašākai sabiedrībai piedāvā projekts „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”  

lūdzam sazin āties ar Izgl ītības att īst ības centru vai k ādu no devi ņām projekta dal ībskol ām.  
Kontaktinformācija www.skolaskasateliti.lv  

 
Reģionālo semin āru nodarb ību saturs un metodika 

 
Nr. Nodarb ības t ēma Saturs ∗ Metodisk ās pieejas 

                                                 

∗ Nodarbību saturs un metodika pieejami dažādam dalībnieku vecumam (pirmskola un sākumskola, pamatskola, vidusskola) adaptētās formās 

Projekts “Skolas k ā satel īti att īst ības izgl ītībā”  
 (Nr. DCI-NSA ED/2009/202-219) 

 



1.  Skolu komandu pieredze 
attīstības izglītības jautājumu 
ieviešanā 

Projekta stundu plānu aprobācijas gaita un 
galvenie secinājumi. Projekta aktivitāšu un 
metodikas izmantošana skolās un plašākā 
sabiedrībā.  

Dalībnieku savstarpējās pieredzes apmaiņa. 
Mācību stundu aprobācijas materiālu 
demonstrējums. Kopsavilkums un secinājumi 
par attīstības jautājumu mācīšanu.  Darbs skolu 
grupās.  

2.  Resursu ierobežotība pasaulē 
attīstības izglītības kontekstā 
 

Dažādie resursi. Dabas resursi, to veidi. Resursi 
un attīstības izglītība.  

Mini lekcija un izdales materiāli. Ūdens viktorīna 
„Zini vai mini”. Darbs ar foto attēliem. 

3. Ūdens resursi pasaulē un 
Latvijā 

Ūdens resursi pasaulē. Ūdens problēmas un 
jautājumi pasaulē. Ūdens patēriņš un ūdens 
kvalitāte. Ūdens situācija Latvijā. Plūdi Latvijā 
un to sekas. 

Mini lekcija un izdales materiāli. Ūdens audits 
skolās un darbavietās. Aprēķina veikšana - „Cik 
daudz ūdens Tu patērē”. Situācijas izpratne – 
„Kura upe”. Idejas ūdens taupīšanai un 
saudzēšanai. 

4. Labās prakses piemēri 
attīstības izglītības aktivitāšu 
īstenošanā Latvijā un pasaulē 

Attīstības izglītības akcija un tās plānošanas 
soļi. Veiksmīgu attīstības izglītības akciju 
piemēri pasaulē un Latvijā. Mini akcija „Ūdens 
sargs”.  

Izdales materiāli par attīstības izglītības 
akcijām. Labās prakses piemēru skaidrojums un 
analīze. Līdzdalība mini akcijā „Ūdens sargs”.  

5. Vietējo attīstības izglītības 
aktivitāšu plānošana 

Akcijas plānošana - kad notiks, kādi attīstības 
izglītības jautājumi tiks aktualizēti, kas tiks 
darīts, kā tiks informēta sabiedrība, kas 
piedalīsies akcijā, kā tiks izvērtēts notikušais.  

Akciju saturiskā un ieviešanas plānošana.  
Darbs skolu komandās un sadarbība ar projekta 
komandu.  

 

 


