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Lielā stunda dažādos mācību priekšmetos
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Ilgtspējīgas attīstības mērķi -17 mērķi, lai pārveidotu pasauli



Stundā sasniedzamie rezultāti:
• Zina un lieto jēdzienus: globāls, lokāls, glokalizācija
• Skaidro, kādi ikdienas procesi Vecumnieku novadā ir saistīti ar globālo attīstību
• Pamato atziņu, ka neviena globāla darbība nav iedomājama bez apzinātas lokālas rīcības

http://www.skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda



http://www.geographypods.com/1-measuring-global-interactions.htmlhttp://www.untamedpath.com/eco-tours/sustainable-tourism.shtml

http://nation.com.pk/international/30-Jan-2012/we-can-now-see-true-cost-of-globalisation





Globāls- tāds, kas attiecas uz visu pasauli; 
tāds, kas aptver visu pasauli. 

(Svešvārdu vārdnīca. Jumava, 1999)

«Mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā, un tas nozīmē ne tikai to, ka ir vairāk tirgu kādai precei vai pakalpojumam, bet arī to, ka jebkura tendence, kurai sāk sekot pietiekami daudz cilvēku, šodien izplatās daudz ātrāk nekā jebkad agrāk.» 
Vaira Vīķe-Freiberga





Glokalizācija (globāls+lokāls)
Process, kur globālos problēmjautājumus sasaistām ar ikdienas dzīvi vietējā kopienā, 
un vietējās kopienas ikdienas procesus- ar globālo attīstību.

http://lapas.lv/wp-content/uploads/2015/05/infografika_glokalizaacija_LV.pdf



• Skolēni pēta informāciju Vecumnieku novada mājas lapā, uzdevums: atrast konkrētus faktus, piemērus, kur vietējās kopienas ikdienas procesi ir saistīti ar globālo attīstību. 
• Darbs notiek grupās pa 4. Grupas iepazīstina pārējos ar sameklēto informāciju, komentē, paskaidro. Skolotāja uz tāfeles pieraksta: Jomas/ES valstis/pasaules valstis. 
• Kopīgi izdara secinājumus, kurās jomās esam saistīti ar globālo attīstību. 



Katra grupa saņem 2. uzdevumu, kurā jāpamato, kā dažādās jomās (enerģētikā, Baltijas jūras aizsardzībā, klimata pārmaiņu samazināšanā, izglītībā u.c.) izpaužas stratēģija “Domā globāli, rīkojies lokāli”, tas ir, ko katrs no mums vietējā sabiedrībā varam darīt, lai veicinātu globālo mērķu sasniegšanu.



8. mērķisVeicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīguun produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem.
• 8.3. Veicināt uz attīstību vērstas politikas, kas atbalsta ražošanas darbības, pienācīgas kvalitātes darbavietu radīšanu, uzņēmējdarbību, radošumu un inovāciju, un sekmēt mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumuizveidošanu un izaugsmi
• 8.9. Līdz 2030. gadam izstrādāt un īstenot politikas, lai veicinātu ilgtspējīgutūrismu, kas rada darbavietas un popularizē vietējo kultūru un ražojumus



Uzņēmēji Ruta Garklāva un Kārlis Ulmanis-
par savu pieredzi uzņēmējdarbībā, 
par idejām, kas realizētas, 
saimniekojot laukos.



Saeimas deputāts Rihards Melgailis-
par to, kādas ir politiķu iespējas un atbildība virzīt 
lēmumus, kas veicinātu uz attīstību vērstas politikas 
radīšanu, sekmētu uzņēmējdarbību, radošumu, 
inovācijas, radītu jaunas darbavietas



Dažas skolēnu atsauksmes par stundā iemācīto un uzzināto:
Ir jātiecas uz to, kas interesē. 

Bija interesanti klausīties, kā no vecām drēbēm ražo jaunas. 
Vajag ticēt visam, ko dari. 
Likumu pieņemšana nav viegla lieta Saeimā.
Dzīvē var notikt lietas, kas nav plānotas. 
Es šodien iemācījos par Vecumnieku novada darbībām ES un pasaulē.
Man šķita interesanti, ka pilsētnieki pārceļas uz laukiem un nodarbojas ar ekoloģiju.
Ikviens var veidot savu uzņēmumu.
Es noteikti padomāšu par savu biznesu nākotnē.



Attēli izmantoti no:
http://leedsmun.com/events/2015/10/22/air-pollution
http://www.tonyisdead.com/category/clean-water/
https://conservationbytes.com/2012/03/15/worlds-collide/
http://www.irckc.org/?page=GreatDecisions
http://www.worldwildlife.org/threats/pollution
https://www.reference.com/science/land-pollution-1e75ebc00c846c39
http://www.salon.com/2015/11/11/the_horror_makes_the_thrill_why_the_new_york_times_beautiful_war_images_of_death_and_destruction_wont_change_many_minds/
http://spoki.tvnet.lv/aktuali/Berni-afrika/445967/1/2
http://www.pkc.gov.lv/nap2020/ilgtsp%C4%93j%C4%ABgas-att%C4%ABst%C4%ABbas-m%C4%93r%C4%B7i
http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/think-globally-and-act-locally-1/


