Diskusijas noteikumi
Sarunājoties es ļauju sarunas biedram izteikties un nepārtraucu
pusvārdā.
Mēs sarunājamies cieņpilni, pat ja nepiekrītam otra viedoklim. Viedokļi
mēdz būt dažādi, taču tie ir līdzvērtīgi un svarīgi.

Mēs uzklausām. Klausīšanās un iedziļināšanās sarunas biedra teiktajā ir
tikpat būtiska kā runāšana.
Mēs izmantojam pārdomātus argumentus, nevis dūru vai varas pozīciju
valodu.
Ja kritizējam, tad piedāvājam savus risinājumus.
Mēs esam atvērti sarunai, diskusijai, jaunām idejām un iespējām.

Izmanto!
Iesāc!
Jautājums ir par...
Jautājumā ietvertā ideja ir...
Šis jautājums...
Jautājums skar...

Turklāt…
Arī…
Tad…
Papildus…

Papildini!
Papildinot…
Kā arī…
Patiešām…
Identiski…

Salīdzini un izcel!
Lai arī…
No otras puses…
Tomēr…
Citādi...
Nozīmīgi… Jāizceļ...
Lai gan…
Vairāk... mazāk...

Rezumē!
Noslēgumā…
Apkopojot…
Mēs esam redzējuši/dzirdējuši...
Kopsavelkot…

1.

Apļveida diskusija
1. Apskatiet plakātu un pārdomājiet tā
vēstījumu!
2. Sastājieties divos apļos ar seju viens pret
otru tā, lai katram aplī stāvošajam pretī stāv
kāds klasesbiedrs!
3. Uz ekrāna tiks parādīts jautājums. Izlasiet to!
Pēc signāla 1 minūti savas domas izsaka ārējā
aplī stāvošais. Pēc minūtes skolotājs dod
skaņas signālu, un 1 minūti runā iekšējā aplī
stāvošais.
Pēc katras sarunas dalieties ar
interesantākajām idejām/uzskatiem, ko
dzirdējāt no klasesbiedra!
Speriet soli vai vairākus pa labi, mainot
sarunas partneri! Izlasiet nākamo jautājumu un
turpiniet uzdevumu!

1.

Diskusijas jautājumi

1. Kā jūs saprotat plakāta tekstā lietoto vārdu
burbulis?
2. Kā jūs saprotat vārdu savienojumu
digitālais okeāns?
3. Vai esat nonākuši informācijas burbulī?

1.
Diskusijas jautājumi

4. Kāds ir risks, dzīvojot informācijas
burbulī?
5. Kas būtu jādara, lai izvairītos no
nonākšanas informācijas burbulī?
6. Vai ir situācijas/temati, kad citu viedokļi
nav uzskatāmi par vērā ņemamiem?

1.
Pēc apļveida diskusijas vēlreiz apskatiet
plakātu un izveidojiet kolāžu – savu
informācijas burbuli!
Salīdziniet burbuļus klasē! Pārrunājiet, kas
tiem kopīgs un kas atšķirīgs? Kuras tēmas
jūsu burbuļos nenonāk? Vai un kādu risku
tas rada?

2.
Iztēlojieties – ir 2030. gads!
Jūsu apdzīvotā vieta ir saņēmusi Eiropas
Savienības balvu kā skaistākā un
sakoptākā apdzīvotā vieta Eiropā.
Jūs visu laiku esat šeit dzīvojuši un
redzējuši, kādi uzlabojumi ir veikti.
Iespējams, daļu no tiem arī paši ierosinājāt
un īstenojāt.
Tagad jūs esat balvu pasniegšanas
ceremonijā un dalāties ar savu pieredzi.

2.
Ceremonijas uzrunā iekļautie jautājumi
- Kā jūsu apdzīvotā vieta šobrīd (2030. gadā)
izskatās? Kādas ir būtiskākās atšķirības,
salīdzinot ar senu pagātni – tālo 2022.
gadu?
- Plakāts, ko redzat, tika radīts 2022. gadā un
izlikts vietējā autobusu pieturā. Tas būtiski
mainīja apdzīvotās vietas cilvēku uztveri.
Kas mainījās?
- Ko mēs katrs darījām, lai mūsu apdzīvotā
vieta kļūtu par skaistāko un sakoptāko?
- Kāda ir iedzīvotāju līdzdalības nozīme
dzīves vides uzlabošanā?
- Ko jūs mudināt darīt, lai arī citas
apdzīvotas vietas iegūtu šo apbalvojumu?

3.

Diskusijas jautājumi
1. Apskatiet plakāta vēstījumu! Par kādu
21. gadsimta izaicinājumu vēsta redzamais
plakāts?
2. Kas ir līdzīgs, bet kas atšķirīgs cilvēkam
un datoram?
3. Vai cilvēks un dators mūsdienās
konkurē?
4. Miniet piemērus, kur mēs ikdienā
saskaramies ar mākslīgā intelekta un
algoritmu pieņemtiem lēmumiem!

3.

Diskusijas jautājumi

5. Kādos gadījumos datora veikti lēmumi
jums šķiet pieņemami un kādos gadījumos
jūs nebūtu gatavi nodot savu lēmumu
pieņemšanas varu algoritma rokās?
6. Daudzas autoavārijas notiek, jo
autovadītājs ir noguris vai pie stūres sēdies
alkohola reibumā. Pašbraucošā automašīnā
lēmumus pieņemtu mākslīgais intelekts,
kuram šie faktori neeksistē. Vai tas ir
pamatots iemesls ieviest pašbraucošas
automašīnas pēc iespējas ātrāk?
7. Kāds, jūsuprāt, būs nākotnes cilvēks?

4.
Diskusijas vārdnīcas veidošana
1. Izlasiet plakāta vēstījumu un katrs
nosauciet pirmo vārdu, kas nāk prātā!
2. Visus nosauktos vārdus pierakstiet!
3. Atkārtojiet uzdevumu vēlreiz,
neatkārtojot jau nosauktos vārdus!
4. Visus nosauktos vārdus pierakstiet!

4.
Diskusija klasē, izmantojot izveidoto
vārdnīcu
Kāpēc vienlīdzība ir vērtība?
Kā izpaužas vienlīdzība?
Vai sabiedrībā var pastāvēt pilnīga
vienlīdzība?
Kam un kā būtu jāveicina vienlīdzība
sabiedrībā?
Sadalieties grupās un papildiniet vārdnīcu!
Izvēlieties 20, jūsuprāt, svarīgākos vārdus,
izveidojiet plakātu un izlieciet klasē
redzamā vietā!

5.

Jums ir vajadzīga bumba.
Apsēdieties aplī un izlasiet plakāta
vēstījumu!
Viens vai vairāki no jums kļūst par
pierakstītāju. Šis/šie skolēns/i
apsēžas ārpus apļa un pieraksta
stāstu.
Skolotājs sāk stāstu, sakot: “Šis
stāsts ir par meiteni Anniku, kura
aktīvi lieto sociālos medijus”, un met
bumbu kādam skolēnam, kurš stāstu
turpina.

5.

Ja kādam šķiet, ka stāsts ir izstāstīts, viņš
saka: “Annika draudzējas ar Patriku, kurš
aktīvi lieto sociālos medijus” un sāk
nākamo stāstu.
Pēc dotā parauga izstāstiet divus trīs
stāstus!
Novērotājs nolasa radītos stāstus.
Pārrunājiet dzirdēto! Vai stāstos tika
iekļauti galvenie izaicinājumi un sniegti
ieteikumi to risināšanai?
Papildiniet stāstus!

6.

1. Sadalieties pāros un apskatiet plakātu!
2. Izstrādājiet četrus līdz piecus
argumentus, kādēļ uz plakātā iekļauto
jautājumu var atbildēt ar JĀ, un četrus
līdz piecus argumentus, kādēļ uz plakātā
iekļauto jautājumu var atbildēt ar NĒ.
3. Apvienojieties ar citu skolēnu pāri,
salīdziniet un izvērtējiet argumentus,
papildiniet tos! Nonāciet pie kopīga
secinājuma – atbildes JĀ vai NĒ.
Secinājumu un tā pamatojumu pierakstiet
uz lapas!

6.

4. Apvienojieties ar tiem skolēniem, kuri
nonākuši pie līdzīga secinājuma,
izveidojot klasē divas grupas!

5. Apspriedieties ar grupu un iepazīstiniet
pretēji domājošos ar pieciem, jūsuprāt,
spēcīgākajiem argumentiem! Pēc
argumentu uzklausīšanas varat mainīt
izvēlēto grupu.
6. Sasēdieties aplī un katrs individuāli
papildiniet teikumu: “Pirms diskusijas es
domāju..., tagad es domāju...”!

7.

Sadalieties pāros un apskatiet plakātu,
pārrunājiet tā vēstījumu!

Klasē ir izliktas lapas ar numuriem no 1 līdz
10. Katrs pāris nostājas pie savas lapas.
Katram skaitlim atbilst konkrēts jautājums.
Izlasiet jautājumu un atbildiet uz to!
Tad pulksteņrādītāja virzienā dodieties pie
nākamās lapas un atbildiet. Veiciet
uzdevumu, kamēr nonākat pie lapas, kurā
atbildi rakstījāt pirmie!

7.

1. Kas ir pilsoniskā atbildība?
2. Ko nozīmē balsot par mazāko ļaunumu?
3. No cik gadu vecuma jauniešiem vajadzētu
balsot vēlēšanās?
4. Vai jūs domājat, ka jaunieši ir pilsoniski
atbildīgi?
5. Ja jūs būtu pašvaldības deputāti, kāds būtu
jūsu pirmais paveiktais darbs šajā amatā?
6. Kādēļ cilvēki balso par politiķiem, kuri ir nevis
klusi darītāji, bet skaļi solītāji (populisti)?
7. Vai balsošana vēlēšanās ir tiesības vai
pienākums? Atbildi pamatojiet!
8. Ko jūs varat darīt, lai īstenotu pilsonisko
atbildību?
9. Vai politiķi pietiekami ieklausās jauniešu
viedoklī? Atbildi pamatojiet!
10. Vai visiem valsts iedzīvotājiem ir jāzina un
jāizprot apkārt notiekošais? Atbildi pamatojiet!

7.

Paņemiet lapu, kurā atbildi rakstījāt pirmie,
un izlasiet visas atbildes.
Izveidojiet īsu kopsavilkumu un pastāstiet
to klasē!
Vai pēc diskusijas jūsu izpratne par plakāta
vēstījumu ir mainījusies? Kā?

8.

Tāfeles diskusija
Nepieciešama tāfele un krīts / baltā tāfele un
flomāsteri / liels papīrs (tapete) un flomāsteri.
Nostājieties pie tāfeles vai lielas papīra
lapas! Uzdevuma laikā jūs nedrīkstat
sarunāties!
Pēc signāla rakstiet, zīmējiet savas
asociācijas/viedokli/emocijas par plakāta
tekstu! Varat rakstīt vienu vārdu vai vairākus.
Mainiet savu atrašanās vietu! Papildiniet citu
rakstīto ar vārdiem vai attēliem, komentējiet
citu idejas, rakstiet precizējošus jautājumus,
bet nedrīkstiet neko dzēst!

8.

Saruna pēc tāfeles diskusijas

• Kādas pārdomas, sajūtas jums radās
tāfeles diskusijas laikā?
• Kā jūs vērtējat iegūto diskusijas
rezultātu? Par ko tas liecina? Vai
klasesbiedri domā līdzīgi?
• Kādas kopīgas tēmas parādās
diskusijā?
Individuāli izvēlieties tēmu, komentāru,
vārdu savienojumu, kas jūs uzrunā
visvairāk! Sadalieties pāros un pastāstiet
viens otram savas pārdomas!

9.

Detektīvu diskusija
Sadalieties grupās pa četriem un apskatiet
plakātu!
Iejūtieties detektīvu lomā! Definējiet, kādu
problēmu mudina risināt plakāta teksts!
Izmeklējiet definēto problēmu un atrisiniet
to, katru risinājumu pamatojot! Atcerieties –
šajā uzdevumā nav pareizu vai nepareizu
atbilžu!
Iepazīstiniet ar saviem risinājumiem
klasesbiedrus!

9.

Diskusija klasē
• Vai bija viegli definēt problēmu?
• Vai visi grupas dalībnieki piekrita, ka tā

tiešām ir reāla problēma Latvijā?
• Vai bija viegli izstrādāt definētās
problēmas risinājumus?
• Kuri risinājumi jums šķiet reālākie?
• Vai un kāpēc problēma joprojām pastāv
sabiedrībā?

10.

Iztēlojieties – ir 2030. gads! Eiropā valda
miers un ir pilnībā novērsti kara draudi.
Padomājiet un raksturojiet Eiropu 2030.
gadā! Visas izteiktās domas pierakstiet uz
tāfeles!
Diskusijas jautājumi
• Kas tika darīts, lai nosargātu mieru un
novērstu kara draudus, ko radījušas

valstu nesaskaņas un Krievijas sāktais
karš Ukrainā 2022. gadā?
• Kurš ir atbildīgs par mieru?

• Kāpēc miers ir galvenā vērtība?

11.

Katrs seniors reiz ir bijis jaunietis, un arī
ikviens no mums reiz kļūs par omulīgu (vai
varbūt nīgru) senioru.
Kāds, jūsuprāt, ir plakāta vēstījuma mērķis?

11.
Diskusijas jautājumi
• Vai var pretstatīt seniorus un jauniešus?
• Kurās jomās/tēmās jauniešu viedokli būtu
jāņem vairāk vērā nekā senioru viedokli?
• Kurās jomās jauniešiem būtu vērts mācīties
no senioriem?
• Kurš radījis šī plakāta tekstu – jaunietis vai

seniors? Kāpēc?
• Vai jūs jūtaties Latvijā sadzirdēti?
• Kāda ir jūsu atbilde uz plakātā uzdoto

jautājumu?

12.

Paneļdiskusija
1. Izvēlieties/izlozējiet 3–5 skolēnus, kuri
sāks diskusiju par plakātā pausto tēmu!
Izvēlētie skolēni apsēžas pārējo skolēnu
priekšā puslokā.
2. Katram diskutētājam tiek dots konkrēts
laiks sava viedokļa paušanai – 2 minūtes.
Pārējie klasesbiedri klausās un izstrādā
jautājumus diskutētājiem.
3. Pēc viedokļu uzklausīšanas diskusijā
iesaistās pārējie klasesbiedri, uzdodot
savus jautājumus un komentējot dzirdēto.

12.
Sastājieties aplī!
Viens no apļa pasaka teikumu: “Līdzdalība
ir svarīga...”, papildinot ar savu viedokli.
Nākamais skolēns atkārto iepriekš teikto un
papildina ar vēl vienu palīgteikumu.
Turpina, līdz visi aplī stāvošie izteikuši gan
savu viedokli, gan atkārtojuši visas
iepriekšizteiktās domas.
Varat izmantot dažādus saikļus:
jo
lai
tāpēc, ka
lai gan
ne vien – bet arī
tādēļ, ka
tā... kā
nevis..., bet...

13.

Klusā diskusija
1. Sasēdieties aplī!
2. Katrs paņemiet lapu un pildspalvu! Lapas
augšdaļā uzrakstiet savas domas un atbildi
uz plakātā redzamo jautājumu! Domu
paudiet vienā teikumā!
3. Diskusijas vadītājs uzņem laiku un pēc 1
minūtes dod skaņas signālu.
4. Pēc signāla padodiet lapu pa labi
blakussēdētājam un saņemiet jaunu lapu!
5. Izlasiet un komentējiet uzrakstīto! Pēc
skaņas signāla lapu dodiet tālāk!
6. Turpiniet komentēt, līdz saņemat savu
lapu! Izlasiet visus komentārus un
uzrakstiet zem tiem noslēdzošo
komentāru!

13.
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• Kas jūs pārsteidza?
• Kas likās interesanti?
• Kurš, jūsuprāt, ir nozīmīgākais
komentārs?

• Kuram komentāram jūs nepiekrītat?
• Kuru komentāru jūs velētos izprast
sīkāk, precizēt?

14.

1. Pēc parauga izveidojiet un aizpildiet
asociāciju karti!
Šaurāki termini
Sinonīmi

Saistīti termini

Plašāki termini

Ar terminu
saistītie
lietvārdi

VILTUS
ZIŅAS

Antonīmi

Ar terminu
saistītie
darbības vārdi
Ar terminu
saistītās
iestādes

14.

2. Samainieties ar sola biedru, papildiniet otra
rakstīto!

3. Izvēlieties vienu asociācijas kartes staru un
iesaistiet uzrakstīto stāstījumā par viltus
ziņām!

4. Uzklausiet viens otra stāstījumus!
5. Izvērtējiet dzirdēto, piešķirot nominācijas –
faktiem bagātākais stāstījums,

emocionālākais stāstījums, personīgākais
stāstījums u. c.!

15.

1. Pie klases sienām piestipriniet A4 vai A3
izmēra papīra lapas tā, lai pie tām ērti var
sastāties četri skolēni! Ja klasē ir 20
skolēnu, nepieciešamas 5 lapas.
2. Katrs skolēns paņem 5 līmlapiņas.

3. Aplūkojiet plakātu un uz līmlapiņām
uzrakstiet savas idejas un komentārus par
plakāta vēstījumu! Strādājiet individuāli,

nesarunājieties ar citiem!
4. Sadalieties grupās pa četri un nostājieties
pie kādas no lapām! Pielīmējiet savas
idejas uz lapas!

15.

10 minūšu laikā izlasiet visas idejas un, savā
starpā nesarunājoties, grupējiet tās idejas,
kas sader kopā!
Katrs grupas dalībnieks var pārlīmēt
līmlapiņas pēc saviem grupēšanas
principiem. Neapvainojieties, ja kāds izjauc
jūsu iedomāto kārtību, vienkārši pārvietojiet
līmlapiņu tur, kur, jūsuprāt, tā iederas labāk!
Kad idejas sagrupētas, varat sākt sarunāties.
Salieciet sagrupētās idejas kolonnās un
izdomājiet katrai no kolonnām nosaukumu!
Izvēlieties pārstāvi, kas ziņo par grupas
izveidotajām kolonnām klasei!

15.

Diskusijas jautājumi
• Kā jūs jutāties uzdevuma izpildes laikā?
• Vai un kā uzdevums paplašināja zināšanas
vai priekšstatu par plakāta vēstījumu?
• Vai un kādi viedokļi/pārdomas jūs
pārsteidza? Kāpēc ir nozīmīgi iepazīt citu
cilvēku domas/viedokļus?
• Kāpēc plakāta vēstījuma kontekstā ir
nozīmīgs grupas darbs?
• Ko Eiropas Savienība dara un mudina
darīt ikvienu no mums Eiropas Zaļā kursa
ietvaros?

