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Vēlamies teikt lielu paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas iesaistījās
Dabaszinātnes pilsētā materiālu izmēģināšanā!
Īpašu paldies sakām projekta asociētajām partnerskolām.
Ņēmām vērā skolotāju ieteikumus un veiktos novērojumus, lai materiāli būtu
patiešām noderīgi un varētu tikt efektīvi izmantoti mācību stundās.

Labās prakses piemēru apkopojums ir veidots kā praktisks ceļvedis dabaszinātņu
skolotājiem. Tajā apkopoti rezultāti un atziņas, kas gūtas no materiālu izmēģināšanas
skolās. Projektā veidotie mācību materiāli izmēģināti 6 Eiropas valstīs (Lielbritānijā,
Polijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā un Ungārijā) laikā no 2017. gada septembra līdz 2020.
gada oktobrim.
Šajā bukletā iekļauti piemēri par to, kā Dabaszinātnes pilsētā materiāli ir izmantoti
mācību stundās, lai veicinātu skolēnu izpratni un virzību uz mūsu pilsētu ilgtspējīgāku
nākotni.
Visi šeit aprakstītie piemēri ir balstīti uz skolotāju personīgo pieredzi un atspoguļo to,
kā viņiem veicies izmēģinot mācību materiālus savās nodarbībās. Ja, iepazīstoties ar
piemēriem, rodas jautājumi par materiāliem vai izmantotajām metodēm kādā no
pieredzes stāstiem, droši sazinieties ar mums.
Mēs ticam, ka šie piemēri radīs pozitīvas pārmaiņas dabaszinību stundās un palielinās
skolotāju pārliecību par projekta pieejas izmantošanu ikdienas mācību darbā. Mēs arī
ceram, ka šis materiāls kļūs par iedvesmu daudziem pedagogiem un mudinās
izmantot plašu metožu klāstu efektīvi un atbilstoši savu skolēnu vēlmēm un mācību
vajadzībām.
Dabaszinātnes pilsētā projekta komanda

Mēs ceram, ka Jums patiks šis buklets!
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Ievads projekta „Dabaszinātnes pilsētā” pieejā
Vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētās, līdz ar to viens no šī
gadsimta svarīgākajiem izaicinājumiem ir šo pilsētu spēja nodrošināt ilgtspējīgus
pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju drošību, veselību, labklājību un
informētību.
Dabaszinātnes pilsētā projekts, ir kā atbilde šim izaicinājumam no izglītības puses.
Projekts veidots tā, lai veicinātu skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu,
līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās
iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām.
Projektā izstrādātas praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību
nodarbības, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem. Nodarbībās aicinām
izmantot pilsētvidi kā laboratoriju dabaszinātņu mācīšanai, tādā veidā skolēniem
palīdzot izprast kā zinātne var palīdzēt veidot veselīgas un ilgtspējīgas pilsētas.
Projekts ir uz risinājumiem balstīts, spēcīgu uzsvaru liekot uz radošumu un problēmu
risināšanu, nodrošinot iespēju zinātnisko izpratni pielietot jēgpilnā kontekstā.
Projekts balstās uz pētnieciskajā izziņā balstītu mācīšanos un izpratni par to, kā daba
nodrošina ilgtspējīgas sistēmas paraugmodeli. Lai projekts būtu veiksmīgs, svarīgi
saaust kopā dalībvalstu mācību satura standarta prasības, skolotāju kompetences un
redzējumu par skolēnu.
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Labās prakses
piemēri
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Kāda būtu Rēzeknes pilsētas nākotnes bez atkritumiem?
Es izvēlējos šo tēmu saviem skolēniem, jo mūsu skola darbojas ekoskolu programmā un
“atkritumi” ir tēma, kas mums ir aktuāla katru gadu. Šoreiz bijām ieinteresēti noskaidrot,
kāda ir situācija atkritumu jomā tieši mūsu pilsētā. Vēl arī gribējām nedaudz pasapņot un
vizualizēt, kāda varētu būt mūsu pilsēta bezatkritumu nākotnē. Tēmas par pilsētām ir
ģeogrāfijas un bioloģijas mācību programmā, taču šī nodarbība paver skatu uz pilsētu no
cita skatpunkta!
Anita Vaivode, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rēzekne

DABASZINĀTNES PILSĒTĀ PRAKSĒ – IESPAIDI UN PĀRDOMAS
Skolēni tika iepazīstināti ar iespējamām nodarbību tēmām un lielākā daļa atbalstīja
skolotājas izvēli, tāpēc arī tika izvēlēta nodarbība “Nākotne bez atkritumiem”. Izvēlētā
nodarbība tika pielāgota ģeogrāfijas stundas tēmai par pilsētām 10. un 11. klasē.
Materiāli tika pielāgoti katrai klasei. Skolotājai iepriekš bija neliela pieredze apgūstot ar
skolēniem tēmu par pilsētām, šāda pieredze praktiski izzinot savu pilsētu viņiem bija kas
jauns.
Skolotāja izvēlējās nodarbību papildināt ar radošām aktivitātēm – skolēniem bija jāzīmē vai
jāveido kolāža par to, kāda Rēzekne varētu izskatīties, ja tiktu noņemtas visas atkritumu
urnas, bet atkritumi paliktu un kā pilsēta varētu izskatīties, ja 2030. gadā tā kļūtu par
bezatkritumu pilsētu.
Parasti savās stundās skolotāja reti izmanto uz skolēnu pētniecisko izziņu vērstas metodes,
bet labprāt to darītu biežāk un šī nodarbība deva šādu iespēju.
Skolēni strādāja grupās un darbs bija saistīts ar konkrētu vietu savā pilsētā, kas rosināja
skolēniem iziet ārā un novērtēt reālo situāciju. “Dabaszinātnes pilsētā” piedāvātie mācību
materiāli atšķiras ar to, ka aicina biežāk, kā līdz šim ierasts, mācību stundas organizēt ārā.
Izmēģinot šo nodarbību bija arī lielāka iespēja vērot skolēnus neierastā situācijā – darbā pie
savas pilsētas izpētes.
Pēc materiālu izmēģināšanas skolotājai ir sajūta, ka viņi ir iepazinuši savu pilsētu nedaudz
labāk un brīvāk var runāt ar skolēniem par savas pilsētas aktuālajām problēmām. No
piedāvātajiem materiāliem skolotāja ir guvusi jaunas idejas un metodes, ko pielāgot un
izmantot arī citās stundās.
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IETEKME UZ SKOLĒNIEM
Skolēnu aktīvā iesaistīšanās un aktivitāte ir lielisks ieguvums izmantojot piedāvātos mācību
materiālus. Protams, ka tik īsā laika posmā nav iespējams novērot būtiskas izmaiņas skolēnu
motivācijā, taču skolēnu aktīva un nopietna iesaistīšanās nodarbībās varētu liecināt, ka
paaugstinās motivācija līdzdarboties savas pilsētvides novērtēšanā un uzlabošanā.
Skolēniem patika aktivitāte par savas pilsētas bezatkritumu nākotnes vizualizēšanu. Šie
materiāli ļauj pētīt, domāt, secināt, balstoties uz reālo dzīves situāciju, kas varbūt dažreiz
paiet secen ikdienas nodarbībās.

PADOMI UN IETEIKUMI


Jebkuru nodarbību plānot un realizēt vairākiem skolotājiem kopā. Tas veicinās
skolēnu kompetenču attīstību un pilnveidošanu.

IEDVESMOJIES!
Šis labās prakses piemērs ir balstīts uz nodarbību “Nākotne bez atkritumiem”.
Nodarbība atrodama šeit: https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnespilst?start=7
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Kandava – vienu soli tuvāk, lai kļūtu par bezatkritumu
pilsētu!
“Mēs izvēlējāmies nodarbību “Nākotne bez atkritumiem”, jo saskatījām iespēju tajā
sadarboties dažādu priekšmetu skolotājiem.”
Elita Lavrinoviča, Kandavas Reģionālā vidusskola, Kandava

DABASZINĀTNES PILSĒTĀ PRAKSĒ – IESPAIDI UN PĀRDOMAS
Materiālu izmēģināšanas sākumā tika izveidota iesaistīto skolotāju komanda un aktivitātes
sadalītas mācību priekšmetu ietvaros. Mācību procesā iesaistījās ģeogrāfijas, bioloģijas,
ķīmijas un fizikas skolotājas. Izmēģināšanā piedalījās 8. klašu skolēni un pāris aktivitātes tika
izmēģinātas arī klasē, kur mācās bērni ar mācīšanās traucējumiem.
Iepriekš ir tikušas izmantota pilsēta kā mācību vide, pētot dažādus bioloģiskus vai fizikālus
procesus, kā arī ir pieredze, veidojot projektus par Kandavu, tās izpēti un uzlabošanas
iespējām citu projektu ietvaros. Darbojoties projektā “Dabaszinātnes pilsētā” skolēni ārā
devās biežāk, nekā iepriekš.
Pētnieciskās metodes dabaszinātņu stundās šajā skolā tiek izmantotas samērā bieži. Skolotāji
stundas organizēja dalot klases mazākās grupās, lai vieglāk būtu veikt pētniecisko darbību.
Skolotāji ieņēma dažādas lomas – vēroja skolēnus, iesaistījās procesā un arī palīdzēja
skolēniem ar skaidrojumiem, kad bija kas sarežģītāks. Piemēram, skolēniem grūtības
sagādāja izprast un atrast piemērus dažām funkcijām aktivitātē “Funkciju medības”, jo šķiet,
ka vieglāk ir uztvert atkritumu aprites ciklu dabā, bet grūtāk ieraudzīt, piemēram, izglītības
funkciju.
Projekta ietvaros tika veicināta gan skolēnu, gan skolotāju izpratne par bezatkritumu
dzīvesveidu. Dabaszinātnes pilsētā deva iespēju dažādu priekšmetu skolotājiem darboties
kopā kā vienai komandai. Skolotāji minēja, ka mācību materiāli ir labi sagatavot un sastāv no
secīgi pa soļiem izstrādātām aktivitātēm, ko var pielāgot dažādiem mācību priekšmetiem.
Skolotājiem arī patika, ka ir atstātas izvēles iespējas, dodot vairākas metodes, no kurām
izvēlēties savai klasei piemērotāko.

IETEKME UZ SKOLĒNIEM
Skolotāji novēroja, ka skolēnu motivācija darboties bija dažāda. Bija skolēni, kuri iesaistījās ar
prieku, bet bija arī tādi, kas darbā iesaistījās formāli un grupu darbā centās nodarboties ar
blakus lietām. Lielākā daļa bija apmierināta ar darbu projektā “Dabaszinātnes pilsētā”.
Skolēni novērtēja iegūtās zināšanas par bezatkritumu pilsētu pieredzi.
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PADOMI UN IETEIKUMI









Vienā klasē skolēniem bija grūtības veidot grupas, tāpēc stundā iecerēto neizdevās
paveikt. Lai to novērstu, nākamajā stundā skolotāja par grupas vadītājiem koordinatoriem izvirzīja skolēnus, kuri ikdienas darbā izceļas ar praktiskajām
iemaņām un parāda spriestspēju. Pārējos grupas dalībniekus viņi izvēlējās paši.
Materiāli ir labi izstrādāti, taču apjomīgi un prasa daudz laika, līdz ar to ir būtiski
rūpīgi plānot laiku.
Aktivitātēs piedāvātās informācijas apjoms ir liels, tāpēc vairākās vietās būtu bijis
noderīgi, ja pedagogs gatavojoties būtu atlasījis būtiskāko, tādējādi samazinot
informācijas apjomu.
Svarīga ir ievaddaļa, lai skolēnus virzītu uz bezatkritumu sabiedrību, nevis šķirotāju
sabiedrību.
Radās ideja, ka skolēniem būtu vērtīgi papētīt to, cik daudz un kādus atkritumus
saražo katra paša mājsaimniecībā.
Materiāli ir labi piemēroti projektu nedēļai vai, piemēram, vides pulciņam.

IEDVESMOJIES!
Šis labās prakses piemērs ir balstīts uz nodarbību “Nākotne bez atkritumiem”.
Nodarbība atrodama šeit: https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnespilst?start=7
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Kā skan Lielvārde?
“Es izvēlējos šo materiālu, jo tas iederējās 6. klases fizikas tēmā par piesārņojumu. Šo
nodarbību izmēģinājām attālinātas mācīšanās apstākļos un domāju, ka ieguvēji bija gan
skolēni, gan vecāki, gan es pati, jo visi iesaistītie guvām jaunu pieredzi un zināšanas.”
Inita Semjonova, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Lielvārde

DABASZINĀTNES PILSĒTĀ PRAKSĒ – IESPAIDI UN PĀRDOMAS
Iespēja izmēģināt nodarbību “Skaņas manā pilsētā” radās tieši COVID-19 izraisītā ārkārtas
stāvokļa laikā, kad visas skolas Latvijā bija spiestas nodrošināt mācību procesu attālināti.
Izmēģināt jaunus materiālus šādā brīdī bija reizē izaicinājums un iespēja. Tēma par troksni
ļoti labi iekļāvās mācību programmā. Šī nodarbība tika izmēģināta 6. klases fizikā, kur tēmā
par piesārņojumu viens no apspriežamajiem jautājumiem bija “Troksnis kā fizikāls
piesārņojums”.
Pilsētas tēma nav kas jauns šai skolotājai, viņa bieži dodas ārā kopā ar skolēniem, lai pētītu
un veiktu novērojumus. Uz skolēnu pētniecisko izziņu vērstas metodes netiek izmantotas
bieži, jo tām ir jāparedz vairāk laika. Pārsvarā tās tiek izmantotas projektu nedēļās, kad ir
vairāk laika.
Bija nepieciešams ilgāks sagatavošanās laiks, lai sagatavotu šo nodarbību skolēniem
attālinātai priekšmetu apguvei, jo bija nepieciešams atlasīt aktivitātes, kuras skolēni varētu
veikt patstāvīgi un tās bija jāpielāgo 6. klases tēmai. Skolotāja arī pievienoja papildu
informāciju, lai skolēni varētu vieglāk paveikt uzdevumu. Aktivitātes tika papildinātas ar Rīgas
pilsētas trokšņu karti un Lielvārdes karti, lai skolēni paši varētu izveidot savu trokšņu karti.
Šo materiālu izmantošana palīdzēja saistīt teoriju ar praksi. Mācību stundas bija aktīvākas un
vairāk saistītas ar urbāno vidi. Skolēni ir ieinteresētāki darbojoties ārpus klases. Mazliet klibo
disciplīna un paškontrole, jo dažiem šķiet, ka var neievērot uzvedības normas un var
neklausīties skolotāja teiktajā.
Lielākais ieguvums bija praktiska darbošanās un savas pilsētas apzināšana, trokšņa izpētīšana
un ieklausīšanās patīkamajās skaņās, kas arī ir sadzirdamas pilsētā. Pēc materiālu
izmēģināšanas skolotāja spēj brīvāk runāt par pilsētas aktuālajām problēmām.

IETEKME UZ SKOLĒNIEM
Tā kā mācību materiāli tika izmantoti attālinātas mācīšanās laikā, tad skolotājai nebija
iespējas novērot skolēnus darbā. Tomēr skolēniem bija iespēja darboties kopā ar vecākiem
un iepazīt tuvējo apkārtni kopā. Pēc skolēnu projektiem bija redzams, ka vecāki ir
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iesaistījušies, jo, piemēram, daži vecāki bija dalījušies ar putnu fotogrāfijām no mednieku
kamerām, kas automātiski uzņem fotogrāfijas attālināti, tādā veidā putnus neaizbiedējot. Vēl
daži skolēni minēja, ka izgatavoja putnu barotavas, lai putnus labāk novērotu.

PADOMI UN IETEIKUMI



Nodarbībā piedāvātās aktivitātes palīdzēs labāk iepazīt savu pilsētu.
Skolēni var veidot ieteikumus pašvaldībai par trokšņu slāpēšanas iespējām pilsētā.

IEDVESMOJIES!
Šis labās prakses piemērs ir balstīts uz nodarbību “Skaņas manā pilsētā”.
Nodarbība atrodama šeit: https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87-dabaszintnespilst?start=7
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Ēnā
“UV starojuma ietekme uz mūsu veselību ir lielska tēma, ko ar skolēniem apspriest pirms
vasaras brīvlaika sākuma. Šī tēma iesaista skolēnus zinātniskās diskusijās brīdī, kad ar
vienu kāju tie jau ir vasaras brīvdienās. Mūsu gadījumā šī tēma arī iederējās skolas
kampaņā izpratnes veicināšanai par ādas vēzi.”
Jolanta Tworek, 10. pamatskola Tarnobrzeg (Polija)

DABASZINĀTNES PILSĒTĀ PRAKSĒ – IESPAIDI UN PĀRDOMAS
Iespēja izmēģināt nodarbību tika izmantota, lai papildinātu citas aktivitātes skolas kampaņā
izpratnes veicināšanai par ādas vēzi, ko skolā organizēja 7. klašu skolēni (12-13 gadi).
Nodarbību laikā skolēni uzzināja par UV starojumu un tā ietekmi uz mūsu veselību. Pēc tam
skolēni dalījās ar savām zināšanām un pieredzi ar citiem skolēniem prezentācijās skolas
pasākumā.
Skolotāja izlēma izmēģināt daļu no nodarbībā paredzētajām aktivitātēm. Viņa izvēlējās
aktivitātes, kuras palīdzēja skolēnus iepazīstināt ar to, kas ir UV starojums, mudināja
iesaistīties eksperimentā un prezentēt iegūtos rezultātus. Šādā veidā tika būtiski samazināts
nodarbības izmēģināšanai nepieciešamais laiks.

IETEKME UZ SKOLĒNIEM
Skolēni labprāt iesaistījās aktivitātēs, jo tēma bija saistoša – saistīta ar viņu ikdienu, īpaši
vasaras brīvlaikā. Turklāt skolēnus motivēja noslēguma uzdevums – iepazīstināt skolas
biedrus ar sava eksperimenta rezultātiem, izskaidrojot vides apstākļu ietekmi uz veselību.

PADOMI UN IETEIKUMI


Nodarbība ir lielisks piemērs, kā saistīt zinātni ar mūsu ikdienu, neatkarīgi no tā, vai to
izmēģina pirms vasaras brīvlaika vai ziemā, kad mums tāpat ir jārūpējas par savas ādas
aizsardzību pret UV starojumu.



Izvēlēto izpētes vietu (nodarbībā minēta kafejnīca) var viegli mainīt, lai pielāgotu konkrēti
skolas vajadzībām un palīdzētu skolēniem labāk izprast izaicinājumu. Skolotājs nodarbībā
var izmantot skolas ēdnīcas vai kādas citas skolēniem labi zināmas vietas piemēru.
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IEDVESMOJIES!
Šis labās prakses piemērs ir balstīts uz nodarbību “Ēnā”.
Nodarbība latviešu valodā pieejama: https://www.videsskola.lv/macibu-materiali/87dabaszintnes-pilst?start=7
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www.urbanscience.eu
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