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Ekonomika – vide – augsme

• Zināšanu pārbaudei;

• Ieinteresēšanai par jauno vielu;

• Refleksijai.



Informācijas apguves process, izmantojot dažādas mācību metodes. 

(Bethel, Maine)



Spēles mērķis Metodes

Skolēnu darbības aktivizēšana Salīdzināšana, individuālā sacensība, grupu, pāru 

darbs, lomu spēles, projekti, pētījumi

Ieinteresēšana Prāta vētra, 6-3-5, lomu spēles, debates, situāciju 

analīze, viedokļu salīdzināšana

Domāšanas procesu attīstīšana Situāciju analīze, diskusijas, projekti, referāti

Sadarbības prasmju attīstīšana Individuālo prasmju un dotību veicināšana, 

projekti, diskusijas, grupu darbs, mācību dialogi

Zināšanu lietošana praksē Dokumentu izpēte, projekti, laboratorijas darbi, 

mācību ekskursijas

Paškontroles veicināšana Individuālie uzdevumi, referāti, diskusijas, 

semināri, projekti

Meklējumu darbības rosināšana Projekti, pētījumi, situācijas analīze

Līdzatbildības veicināšana par 

rezultātu

Grupu darbs, projekti, ekspertu intervijas



Papildus līdzekļi

 Papīra lapa

 Bumba

 Rinķis

 Jautājumu-atbilžu lapiņas

 Kartona kārba

 Tāfele

 Prezentācija vai plakāts

 Smilšu pulkstenis

 Datorprogramma

 Karte (pilsētas, valsts, …)

 Uzlīmju papīrs

 Rakstāmlietas

 Dalībnieka ķermenis 

 Dvielītis

 rotaļlieta

 +/ -



Ilgtspējas «puzle»

• Avots: Elmar Römpczyk GRIBAM ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU ISBN 978-9984-9948-0-2 

Rīga Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007, 152 lpp (no 10.lpp

• http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006AE1158:LV:NOT

Var dot gatavus piemērus,

Vai aicināt skolēnus nosaukt vismaz 

15 Lietas, kas ir svarīgas, 

lai notiktu attīstībai



Piemērs: Papīra lapa

 Labs sākums, lai runātu

Par atšķirīgo attieksmi,

Par ilgtspējīgo attīstību.

 Dažāds rezultāts, lai gan visi vienādi locīja – bija 
dažādas iespējas, jo «mans» labais stūris citam 
būs «kreisais».



Secinājumi

• Spēle ir rīks, lai labāk apgūtu vielu, procesu;

• Katrai spēlei ir mērķis, tādēļ ir svarīgi, lai tiktu ievērots 

scenārijs;

• Noteikumi ir jāizstrādā un var būt dažādas nostājas, kurš 

vinnēs un ar kādiem nosacījumiem (nepieciešama 

atgriezeniskā saikne);

• Nepieciešams noskaidrot, vai visi saprot, kas ir jādara 

spēles gaitā; cik cilvēku tiek iesaistīti; lai uztver 

nopietni;

• Vēlams radīt gaisotni, lai ērtāk uztvertu spēli –

priekšmeti, plakāti, lekcijas, mājas darbi;



Secinājumi

• Par spēli ir jābūt pārliecinātam, kādēļ to dara, kāda ir secība, 

kādi ir iespējamie rezultāti;

• Laika limits – reizēm loģiski jāizskaidro, kas katrā spēles posmā 

notiek;

• Spēles beigās nepieciešams apkopot rezultātus, piemēram:
• Kā un ko mēs esam iemācījušies;

• Kādēļ tā noticis;

• Vai ar spēli var raksturot reālu dzīvi, situāciju;

• Kā panākt labāku rezultātu, samazināt kļūdu skaitu un ļaut mācīties no 

pieļautajām kļūdām;

• Kā attīstīt praktiskās iemaņas, kompetenci.

• Spēles sagatavošanas process mēdz būt ilgāks par pašas spēles norisi, tomēr 

gandarījums par sasniegto rezultātu, attaisno ieguldīto laiku un resursus. 



Mācību priekšmeta beigās vajag pajautāt –

«ko Tu vislabāk atceries?»

Vienmēr – tās ir spēles

Paldies par uzmanību!

Lai Jums veicās!



Avoti

 https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/12897-
Innovative+Approach+for+Studying+Sustainable+Development+and+Environmental+Economics

 http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#bup-teachers-conference-steps-to-a-sustainable-future-uppsala

 http://www.impudent.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lalley-Miller-TheLearningPyramid-Education-
200709-.pdf

 http://www.celt.iastate.edu/pdfs-docs/teaching/RevisedBloomsHandout.pdf

 http://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Human-Rights-Issues/MON-
3%20Here%20comes%20everyone.pdf

 http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#teacher-training-conference-education-for-sustainability-rogów

 Carroll, J. (2015) Tools for Teaching in an Educationally Mobile World (Internationalization in Higher Education Series), 
Routledge

 Elmar Römpczyk GRIBAM ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU ISBN 978-9984-9948-0-2 Rīga Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007, 152 lpp (no 
10.lpp)

 Stern Review: The Economics of Climate Change, 2006

http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#bup-teachers-conference-steps-to-a-sustainable-future-uppsala
http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#bup-teachers-conference-steps-to-a-sustainable-future-uppsala
http://www.impudent.org.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Lalley-Miller-TheLearningPyramid-Education-200709-.pdf
http://www.celt.iastate.edu/pdfs-docs/teaching/RevisedBloomsHandout.pdf
http://www.teachers.ab.ca/SiteCollectionDocuments/ATA/Publications/Human-Rights-Issues/MON-3 Here comes everyone.pdf
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