PASAULES LIELĀKĀ MĀCĪBU STUNDA
Stundas apraksts
Stundas nosaukums: ATBILDĪGS PATĒRIŅŠ.
Stundas mērķis:
Veidot priekšstatu par dažāda veida ikdienas patēriņiem. Patēriņa
atbildīga plānošana, priekšrocības, ieguvumi un trūkumi,
nostiprinot kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes.

Stundas uzdevumi / sasniedzamie rezultāti:
Skolēni būs:
- izvērtējuši dažādu ikdienas patēriņa veidu priekšrocības, ieguvumus un trūkumus;
- formulējuši savu viedokli par atbildīgu patēriņu ikdienā.

Mērķauditorija:
13-14 gadus veci
jaunieši

Saistība ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem
1.Samazināt nabadzību
3.Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un
vīriešiem

Mācību priekšmets:
Angļu valoda, sociālās zinības, klases
stunda

Saistība ar UNESCO pasaules mantojumu
http://unesco.lv/latvijasdargumi
Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā

STUNDAS GAITA
Ilgums
5’
15’

5’

Skolēni patstāvīgi izveido darba grupas (4).Uz sola, katrai darba grupai, ir novietota lapa ar profesiju,
kurā viņi darbojas. Attiecīgi pēc profesijas skolēni izplāno savu mēneša budžetu un patēriņa lielumu.
Budžeta plānošanā skolēni izmanto sev vēlamos interneta resursus. Iepazīstas ar ienākumiem un
izdevumiem mēneša ietvaros. Uz darba lapas apkopo plānotos ieņēmumus, plānotos un neplānotos
izdevumus. Katra grupa izvērtē atbildīga patēriņa ieguvumus, kā arī tā realizāciju Latvijas un savas
pilsētas ietvaros.
Skolotāja iepazīstina ar UNESCO Ilgstspējīgas attīstības mērķiem : 1. Samazināt nabadzību un
3. Nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem.

Nepieciešamie resursi
A3 krāsaina papīra lapas, marķieri
Unesco online Bookshop, Unesco Library
Interneta resursi ( izvēlas paši skolēni)

Informācija par - Atbildīga patēriņa mērķiem,
priekšrocībām. en.unesco.org/sdgs

12’

Grupas prezentē savus secinājumus, veidojot pēc katra kritērijiem izveidotu domu zirnekli, norādot, kas
ir vissvarīgākais , kas mazsvarīgākais, izvēloties atbildīgu patēriņu.
Grupu prezentāciju noslēgumā skolotāja apkopo klases viedokļus, uzdodot jautājumus.

Kritēriji uzrakstīti uz tāfeles

3’

Skolotāja aicina skolēnus pārdomāt, vai mēs katrs un mūsu ģimenes īsteno atbildīgu patēriņu ikdienā un
globālā skatījumā. Savus secinājumus skolēni ieraksta katrs savā klases stundu mapēs.

Katra skolēna klases stundas mape.
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