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skatījumā



Priekšlasījuma 

plāns

Ko mēs saprotam ar pilsētvides 
tekstiem?

Ko mēs varam darīt ar pilsētvides 
tekstiem mācību procesā?

Ko mēs varam darīt ar pilsētvides 
tekstiem ģeogrāfijas stundās?

Kāds labums no tā, ka mēs iesaistām 
pilsētvides tekstus mācību darbā? 



1. Ko mēs saprotam ar pilsētvides tekstiem?

✓ Rakstveida ziņojumi vienā valodā vai vairākās valodās, kas ir 
izvietoti cilvēku apdzīvotās vietās un ir publiski pieejami ikvienam 
jebkurā diennakts laikā. 

✓ Multimodāli ziņojumi, kas tiek veidoti un izvietoti sociālās un 
kultūras dzīves organizēšanai un atainošanai cilvēku apdzīvotās 
vietās un kas ataino šīs vietas 
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Piemēri



2. Ko mēs varam darīt ar pilsētvides tekstiem 

mācību procesā?















Teorētiskais un metodoloģiskais pamatojums

➢

➢

➢
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3. Ko mēs varam darīt ar pilsētvides tekstiem 

ģeogrāfijas stundās?
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➢



Piemērs (I) Nosaukumi

a)

b)



Parku/dārzu nosaukumu vēsturiskā mainība















Piemērs (II) Reklāma

















Piemērs (III) Karšu 

lasīšana un veidošana









Ko drīkst un ko nedrīkst darīt?













Kur es jūtos droši, kur – nē?
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Cik «cilvēciska» ir mana pilsēta?









 Gēls, J. (2018) Pilsētas 

cilvēkiem. Rīga: Jāņa Rozes 

apgāds. 



4. Kāds labums 

no tā, ka mēs 

iesaistām 

pilsētvides 

tekstus mācību 

darbā? 

Sasaiste ar skolēnu apkārtējo vidi

Starpdisciplinaritāte

Tekstpratības (literacy) attīstīšana

Pētnieciskās prasmes

Kultūrvēsturiskas informācijas neuzbāzīga 
piedāvāšana

Kritiskās domāšanas pilnveide

Teritoriālās identitātes stiprināšana
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