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1. MODULIS. „EIROPA PASAULĒ” 

SKOLOTĀ JU RĪKKOPA PAR STARPTAUTISKĀS ATTĪSTĪBAS PALĪDZĪBU  

 

EIROPAS GADS ATTĪSTĪBAI 2015 
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1. STUNDAS PLĀNS: TĒMAS UN AKTIVITĀTES 

1. STUNDAS PARAUGS (maks. 45 minūtes): Eiropa pasaulē  
Īss resursu kopsavilkums, ko līdzdalīt skolēniem:  
 

 Instrukcijas/darba lapa stundas aktivitātei, kas izaicina skolēnus izdarīt grūtas 
izvēles 

 EYD vispārējā faktu lapa, 
https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit 

 Saistītais video „EYD2015”, 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OhcYmqnmdI  

 Izvēlētā Eirobarometra statistika par Eiropas pilsoņu nostāju pret attīstību, 
sadarbību un palīdzību, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf  

 Infografika un papildu informācija par ES pilsoņu nostāju sniegta EYD tīmekļa 
vietnē, https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit 

 Vairāk informācijas no ES un starptautiskām/valsts/vietējām starptautiskās 
palīdzības un attīstības palīdzības organizācijām (piemēram, EuropeAid, 
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en)  

 Attiecīgo valsts slavenību biogrāfijas  
 
1. sesija. Tēmas ievads (paredzamais laiks — maks. 15 minūtes) 
EYD2015 tematiskā faktu lapa iepazīstina klasi ar tematu. Jūs varat izmantot saistītos 
video no populāriem pašreizējiem avotiem, lai rosinātu interesi un/vai diskusiju 
(piemēram, ENPI „ES attīstības politikas ietekmes palielināšana”, 
https://www.youtube.com/watch?v=OSSFO3xW1RM, ES un Āfrikas kopējā stratēģija, 
„Divas savienības, viena vīzija”, https://www.youtube.com/watch?v=XoAnXfJ-
3xM&feature=youtu.be) 
 
2. sesija. Fakti un skaitļi (paredzamais laiks — maks. 5 minūtes) 
Gada pārskata būtiskākie fakti un Eirobarometra statistika tiek prezentēta tādos 
materiālos kā ikmēneša infografika. Izmantojiet šos materiālus, lai apskatītu pašreizējo 
stāvokli saistībā ar Eiropas kā globālā dalībnieka lomu attīstības palīdzības sniegšanā, 
mudinot klasi domāt par šī brīža notikumiem/problēmām. Dotie ieteikumi varētu 
rosināt jaunas idejas un/vai īsas diskusijas.  
 
3. sesija. Persona, ar ko identificēties (paredzamais laiks — maks. 10 minūtes) 
Valsts slavenība būs tēmas seja. Izmantojot VIP bukletu, pieejamo biogrāfiju, video, 
fotogrāfijas, citātus utt., apkopojiet klases iepriekšējās zināšanas par valsts slavenību un 
pēc tam izlasiet par viņu aktivitātēm saistībā ar tēmu. Varat arī izmantot EYD2015 
stāstus par cilvēkiem no jaunattīstības valstīm un viņu ikdienas dzīvi atbilstoši katrai 
tēmai, salīdzinot ar skolēnu ikdienas dzīvi. 
 
 
 

https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7OhcYmqnmdI
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf
https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
https://www.youtube.com/watch?v=OSSFO3xW1RM
https://www.youtube.com/watch?v=XoAnXfJ-3xM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XoAnXfJ-3xM&feature=youtu.be
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4. sesija. Diskusijas un lēmumi (paredzamais laiks — maks. 15 minūtes) 
Tagad novērtējiet skolēnu zināšanu līmeni par šo tēmu. Kāda ir viņu izpratne par ES un 
valsts darbu šajā jomā? Kāda ir situācija jūsu valstī un kā tā iespaido globālos centienus? 
Kā to varētu vēl vairāk uzlabot un ko iesaka skolēni? Šī stundas daļa mudina skolēnus 
dot savu ieguldījumu, rosina diskusiju un iepazīstina ar ideju un ierosinājumu 
iespējamām turpmākām klases debatēm vai semināram, ja nepieciešams (tālāk sniegts 
atsevišķi).  
 
Turpmākās diskusijas punkti/esejas/mājasdarbi 

- Ko tev nozīmē apzīmējums „ES kā globāls dalībnieks“? 

- Cik liela nozīme ir ES un tās dalībvalstu atbalstam jaunattīstības valstīm? Vai un 

kā tas var iespaidot ES pilsoņu dzīvi? 

- Ko ES un tās dalībvalstis dara jaunattīstības valstu labā?  

- Kādu ieguldījumu Eiropas globālajos centienos sniedz tava valsts? Ko un kā var 

mainīt?  

- Kādi globālie izaicinājumi var skart tevi, un kā mēs varam palīdzēt tos pārvarēt? 

Organizējiet paši savu stāstu sesiju, salīdzinot to ar stāstiem, kas publicēti Eiropas gads 

attīstībai 2015 veltītajā tīmekļa vietnē, piemēram, „Darbs miera labā – sabiedrība 

kopīgiem spēkiem cīnās pret ekstrēmismu Pakistānā”, kas pieejams šeit: 

https://europa.eu/eyd2015/lv/european-union/stories/week-3-waging-peace-

communities-work-together-against-extremism-pakistan.  

2. DEBATES UN SEMINĀRI (maks. 45 minūtes, ieskaitot 15 
minūšu sagatavošanās darbu) 

Šī ir ierosinātā struktūra specifiskām debatēm, ieskaitot laika grafiku dotajai tēmai, kas 
seko pēc iepriekš minētās ievadstundas, un apkopoto saistīto informatīvo materiālu. 
Uzdevumu ideālā gadījumā vajadzētu izziņot divas nedēļas pirms debatēm tematiskās 
ievadstundas beigās un sadalīt skolēnus 2 grupās (par vai pret), lai viņiem būtu 
pietiekami daudz laika tālāk izpētīt tēmu un sagatavot argumentus, kurus viņi varētu 
izmantot debašu laikā.  
 
Tomēr atkarībā no stundas garuma un/vai vecuma un ieinteresētības līmeņa jūs varat 
mainīt ierosināto kārtību un diskusiju, lai koncentrētos uz citu šā brīža notikumu, kas 
ņemts no ziņām vai citiem avotiem. 
 
Mācību mērķi un sagaidāmie rezultāti 
 

 Palielināt skolēnu izpratni par tēmu — galvenie jautājumi par tēmu un šā 
brīža stāvoklis ES/jaunattīstības valstīs, ES rīcība stāvokļa uzlabošanai, 
sagaidāmie rezultāti, potenciālā rīcība. 

 Iedrošināt kritisku domāšanu skolēnu vidū — atbalstīt skolēnus viedokļa 
izveidē par tēmu, prezentējot visu būtisko informāciju, dodot viņiem iespēju 

https://europa.eu/eyd2015/lv/european-union/stories/week-3-waging-peace-communities-work-together-against-extremism-pakistan
https://europa.eu/eyd2015/lv/european-union/stories/week-3-waging-peace-communities-work-together-against-extremism-pakistan
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izdarīt secinājumus. Izaicināt un piedāvāt pretargumentus, to visu darot ar mērķi 
mudināt viņus iesaistīties apspriežamās tēmas atbalstīšanā. 

 Mudināt skolēnus prezentēt un apspriest dažādos aspektus un 
izaicinājumus, kā arī iespējamo rīcību, lai kaut ko mainītu:  

o Uzlabot pašreizējo ekonomisko, sociālo un politisko situāciju, kas tieši 
ietekmē tēmas statusu; 

o Atbalstīt aizstāvības mēģinājumus un iesaistīties nākotnes politikas 
attīstībā; 

o Uzlabot cilvēktiesības un vērtības viņu vidē, kā arī veicināt izpratni par 
tēmas atbalstīšanas svarīgumu gan ES, gan jaunattīstības valstīs. 

 Prezentēt diskusiju iznākumu, kas saistīts ar tēmu. 

Ierosinātie temati: 

1. 64 % eiropiešu piekrīt, ka nabadzības izskaušana jaunattīstības valstīs jāizvirza 
par galveno ES prioritāti. Vai jūs tam piekrītat? Sniedziet argumentus par un pret. 

2. Vai palīdzība, ko ES un tās dalībvalstis sniedz jaunattīstības valstīm, pozitīvi 
iespaido ES pilsoņus?  

3. Vairums ES pilsoņu uzskata, ka galvenā prioritāte ir veselības problēmu 
risināšana jaunattīstības valstīs. Vai tā vajadzētu būt? Sniedziet argumentus par 
un pret. 

4. Vai vienotā pieeja jaunattīstības valstīm šodien uzlabojas vai pasliktinās? 
 

Jums būs nepieciešams:  
• Priekšsēdētājs un laika ņēmējs (skolotājs) 
• Puse klases ar izvēlētu runātāju priekšlikumam (par) 
• Puse klases ar izvēlētu runātāju opozīcijai (pret) 

 
Sagatavošanās darbs (maks. 10–15 minūtes): 
Pirms sākas debates, ļaujiet grupām 10–15 minūtes sagatavoties, apkopot visus savāktos 
argumentus un izvēlēt runātāju.  

• Skolotājam jāpārliecinās, ka tiek ievērots ievadstundā pirms tam noteiktais 
sadalījums divās grupās. Katra grupa palīdz savam izvēlētajam runātājam 
sagatavot un strukturēt savus galvenos punktus un argumentus.  

• Skolēniem jāpalīdz savai grupai izstrādāt pārliecinošus argumentus neatkarīgi no 
tā, vai viņi atbalsta šo uzskatu. 

Debašu laika grafiks (maks. 30 minūtes): 
 Priekšsēdētājs (skolotājs) uzsāk debates un iepazīstina ar pirmajiem diviem 

runātājiem (1 minūte). 
 Katram runātājam tiek dotas 4 minūtes, lai prezentētu savus argumentus. 

Vispirms runā tas, kurš izsakās par priekšlikumu, pēc tam tas, kurš izsakās pret 
priekšlikumu (8 minūtes). 

 Priekšsēdētājs (skolotājs) dod vārdu klasei (1 minūte). 
 Visi var uzdot jautājumus, izteikt argumentus un pretargumentus, bet 

priekšsēdētājs (skolotājs) kontrolē laiku. Komandas runātāji un dalībnieki tiek 
mudināti prezentēt informāciju, pamatojoties uz pētījumiem, nevis vienkārši 
izsakot personīgo viedokli (10 minūtes). 
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Debašu beigās priekšsēdētājs (skolotājs) lūdz pacelt rokas, lai balsotu par vai pret 

priekšlikumu, apkopo rezultātus un sniedz vispārēju atgriezenisko saiti (10 minūtes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 


