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3. MODULIS. „SIEVIETES UN MEITENES” 

SKOLOTĀ JU RĪKKOPA PAR STARPTAUTISKĀS ATTĪSTĪBAS PALĪDZĪBU  

EIROPAS GADS ATTĪSTĪBAI 2015 
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1. STUNDAS PLĀNS: TĒMAS UN AKTIVITĀTES 

1. STUNDAS PARAUGS (maks. 45 minūtes): Sievietes un meitenes  
Īss resursu kopsavilkums, ko līdzdalīt skolēniem:  
 

 Instrukcijas/darba lapa stundas aktivitātei, kas izaicina skolēnus izdarīt grūtas 
izvēles 

 „Sievietes un meitenes” faktu lapa, 
https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit 

 Saistītais video, 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8  

 ES gada ziņojuma par dzimumu līdztiesību adaptācija/kopsavilkums, 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm, 
izmantojiet infografiku un saistīto informāciju EYD tīmekļa vietnē 

 Izvēlētā Eirobarometra statistika par dzimumu līdztiesību (lūdzam izmantot 
infografiku un papildus informāciju, kas sniegta EYD tīmekļa vietnē 
https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit) 

 Vairāk informācijas no ES un starptautiskām/valsts/vietējām starptautiskās 
palīdzības un attīstības palīdzības organizācijām (piemēram, UN WOMEN, 
http://www.unwomen.org/en) 

 Attiecīgo valsts slavenību biogrāfijas  
 
1. sesija. Tēmas ievads (paredzamais laiks — maks. 15 minūtes) 
EYD tematiskā faktu lapa iepazīstina klasi ar tematu. Jūs varat izmantot saistītos video 
no populāriem pašreizējiem avotiem, lai rosinātu interesi un/vai diskusiju (piemēram, 
TED Talks, Facebook vadošā operatīvā darbiniece Šerila Sandberga, „Kāpēc sabiedrībā 
trūkst vadošu sieviešu”, 
http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?lan
guage=lv) 
 
2. sesija. Fakti un skaitļi (paredzamais laiks — maks. 5 minūtes) 
Gada pārskata būtiskākie fakti un Eirobarometra statistika tiek prezentēta tādos 
materiālos kā ikmēneša infografika. Izmantojiet šos materiālus, lai apskatītu pašreizējo 
stāvokli saistībā ar sievietēm un meitenēm, mudinot klasi domāt par šī brīža 
notikumiem/problēmām. Dotie ieteikumi varētu rosināt jaunas idejas un/vai īsas 
diskusijas.  
 
3. sesija. Persona, ar ko identificēties (paredzamais laiks — maks. 10 minūtes) 
Valsts slavenība būs tēmas seja. Izmantojot VIP bukletu, pieejamo biogrāfiju, video, 
fotogrāfijas, citātus utt., apkopojiet klases iepriekšējās zināšanas par valsts slavenību un 
pēc tam izlasiet par viņu aktivitātēm saistībā ar tēmu. Varat arī izmantot EYD2015 
stāstus par cilvēkiem no jaunattīstības valstīm un viņu ikdienas dzīvi atbilstoši katrai 
tēmai, salīdzinot ar skolēnu ikdienas dzīvi. 
 
 

https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KTvSfeCRxe8)
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm
https://europa.eu/eyd2015/lv/content/campaign-toolkit
http://www.unwomen.org/en
http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=lv
http://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=lv
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4. sesija. Diskusijas un lēmumi (paredzamais laiks — maks. 15 minūtes) 
Tagad novērtējiet skolēnu zināšanu līmeni par šo tēmu. Kāda ir viņu izpratne par ES un 
valsts darbu šajā jomā? Kāda ir situācija jūsu valstī? Kā to varētu vēl vairāk uzlabot un ko 
iesaka skolēni? Šī stundas daļa mudina skolēnus dot savu ieguldījumu, rosina diskusiju 
un iepazīstina ar ideju un ierosinājumu iespējamām turpmākām klases debatēm vai 
semināram, ja nepieciešams (tālāk sniegts atsevišķi).  
Turpmākās diskusijas punkti/esejas/mājasdarbi 

- Ko tev nozīmē „dzimumu līdztiesība”? 

- Kāds ir dzimumu līdztiesības stāvoklis ES/tavā valstī? Ko var mainīt un kā?  

- Vai dzimumu līdztiesības stāvoklis jaunattīstības valstīs ir atšķirīgs, salīdzinot ar 

ES/tavu valsti? Ja jā, tad kā? 

- Ko ES un tās dalībvalstis dara jaunattīstības valstu labā, īpaši dzimumu 

līdztiesības jautājumā? 

- Kādi ir izaicinājumi un kā mēs varam palīdzēt tos pārvarēt? 

Organizējiet paši savu stāstu sesiju, salīdzinot to ar stāstiem, kas publicēti Eiropas gads 

attīstībai 2015 veltītajā tīmekļa vietnē, piemēram, „Klusēšana nav zelts — jaunas 

sievietes atļaujas skaidru valodu par seksuālo un reproduktīvo veselību un savām 

tiesībām”, kas pieejams šeit: https://europa.eu/eyd2015/lv/european-

union/stories/week-11-silent-no-more-empowering-young-women-speak-out  

2. DEBATES UN SEMINĀRI (maks. 45 minūtes, ieskaitot 15 minūšu 
sagatavošanās darbu) 

Šī ir ierosinātā struktūra specifiskām debatēm, ieskaitot laika grafiku dotajai tēmai, kas 
seko pēc iepriekš minētās ievadstundas, un apkopoto saistīto informatīvo materiālu. 
Uzdevumu ideālā gadījumā vajadzētu izziņot divas nedēļas pirms debatēm tematiskās 
ievadstundas beigās un sadalīt skolēnus 2 grupās (par vai pret), lai viņiem būtu 
pietiekami daudz laika tālāk izpētīt tēmu un sagatavot argumentus, kurus viņi varētu 
izmantot debašu laikā.  
Tomēr atkarībā no stundas garuma un/vai vecuma un ieinteresētības līmeņa, jūs varat 
mainīt ierosināto kārtību un diskusiju, lai koncentrētos uz citu šī brīža notikumu, kas 
ņemts no ziņām vai citiem avotiem. 
 
Mācību mērķi un sagaidāmie rezultāti 

 Palielināt skolēnu izpratni par tēmu — galvenie jautājumi par tēmu un šī brīža 
stāvoklis ES/jaunattīstības valstīs, ES rīcība stāvokļa uzlabošanai, sagaidāmie 
rezultāti, potenciālā rīcība. 

 Iedrošināt kritisku domāšanu skolēnu vidū — atbalstīt skolēnus viedokļa 
izveidē par tēmu, prezentējot visu būtisko informāciju un dodot viņiem iespēju 
izdarīt secinājumus. Izaicināt un piedāvāt pretargumentus, to visu darot ar mērķi 
mudināt viņus iesaistīties apspriežamās tēmas atbalstīšanā: dzimumu lomas un 
līdztiesība viņu valstī, kā šī tēma ietekmē viņus un viņu attiecības, salīdzināt ar 
situāciju jaunattīstības valstīs. 

https://europa.eu/eyd2015/lv/european-union/stories/week-11-silent-no-more-empowering-young-women-speak-out
https://europa.eu/eyd2015/lv/european-union/stories/week-11-silent-no-more-empowering-young-women-speak-out
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 Mudināt skolēnus prezentēt un apspriest dažādos aspektus un 
izaicinājumus, kā arī iespējamo rīcību, lai kaut ko mainītu:  

o Uzlabot pašreizējo ekonomisko, sociālo un politisko situāciju, kas tieši 
ietekmē tēmas statusu; 

o Atbalstīt aizstāvības mēģinājumus un iesaistīties nākotnes politikas 
attīstībā; 

o Uzlabot cilvēktiesības un vērtības viņu vidē, kā arī veicināt izpratni par 
tēmas atbalstīšanas svarīgumu gan ES, gan jaunattīstības valstīs. 

 Prezentēt diskusiju iznākumu, kas saistīts ar tēmu. 

Ierosinātie temati: 

1. Vai feminisms ir novecojis? 
2. Vai vīriešiem joprojām vajadzētu darīt tādas lietas kā atvērt durvis sievietei, 

stāvēt kājās, kamēr sieviete apsēžas, un iet pa ietves ārmalu? 
3. Vai sievietes un meitenes (jebkādā vecumā) vajadzētu pamudināt piedalīties 

skaistumkonkursos?  
4. Vai sievietēm pēc kāzām vajadzētu saglabāt savu uzvārdu? 
5. Vai sieviešu apgraizīšanas (FGM) aizliegums ir pretrunā ar šī brīža uzsvaru uz 

multikulturālismu? 
6. Vai dzimuma kvotu ieviešana iestādēs, piemēram, parlamentā, veicinātu 

dzimumu līdztiesību? 
7. Vai šī globālā problēma mūsdienās uzlabojas vai pasliktinās? 

 
Jums būs nepieciešams:  

• Priekšsēdētājs un laika ņēmējs (skolotājs) 
• Puse klases ar izvēlētu runātāju priekšlikumam (par) 
• Puse klases ar izvēlētu runātāju opozīcijai (pret) 

 
Sagatavošanās darbs (maks. 10–15 minūtes): 
Pirms sākas debates, ļaujiet grupām 10–15 minūtes sagatavoties, apkopot visus savāktos 
argumentus un izvēlēt runātāju.  

• Skolotājam jāpārliecinās, ka tiek ievērots ievadstundā iepriekš noteiktais 
sadalījums divās grupās. Katra grupa palīdz savam izvēlētajam runātājam 
sagatavot un strukturēt savus galvenos punktus un argumentus.  

• Skolēniem jāpalīdz savai grupai izstrādāt pārliecinošus argumentus neatkarīgi no 
tā, vai viņi atbalsta šo uzskatu. 

Debašu laika grafiks (maks. 30 minūtes): 

• Priekšsēdētājs (skolotājs) uzsāk debates un iepazīstina ar pirmajiem diviem 
runātājiem (1 minūte). 

• Katram runātājam tiek dotas 4 minūtes, lai prezentētu savus argumentus. 
Vispirms runā tas, kurš izsakās par priekšlikumu, pēc tam tas, kurš izsakās pret 
priekšlikumu (8 minūtes). 

• Priekšsēdētājs (skolotājs) dod vārdu klasei (1 minūte). 
• Visi var uzdot jautājumus, izteikt argumentus un pretargumentus, bet 

priekšsēdētājs (skolotājs) kontrolē laiku. Komandas runātāji un dalībnieki tiek 
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mudināti prezentēt informāciju, pamatojoties uz pētījumiem, nevis vienkārši 
izsakot personīgo viedokli (10 minūtes). 

Debašu beigās priekšsēdētājs (skolotājs) lūdz pacelt rokas, lai balsotu par vai pret 

priekšlikumu, apkopo rezultātus un sniedz vispārēju atgriezenisko saiti (10 minūtes). 
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