
Diskusijas noteikumi

Mēs sarunājamies cieņpilni, pat ja nepiekrītam otra viedoklim. 
Viedokļi mēdz būt dažādi, taču tie ir līdzvērtīgi un svarīgi. 

Mēs uzklausām. Klausīšanās un iedziļināšanās sarunu 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. 



1. Jums būs 20 minūtes laika. 
Sarunājiet 5 klasesbiedrus un 
pierakstiet konkrētu laiku, cikos šo 
minūšu laikā tiksieties ar katru no 
viņiem!

2. Sāciet sarunu ar katru no 
klasesbiedriem sarunātajā laikā! 
Laicīgi atvadieties no iepriekšējā 
sarunu biedra!

3. Sarunā apspriediet plakātā redzamo 
vēstījumu! Katra sarunbiedra atbildi 
īsi pierakstiet uz lapas!

4. Pēc sarunām apspriediet klasē 
atbildi uz plakāta vēstījuma 
jautājumu! Vai jūsu domas atšķiras? 
Kādi ir argumenti? Balsojiet!

1. 



Nepieciešama  tāfele un krīts / baltā tāfele un 

flomāsteri / liels papīrs (tapete) un flomāsteri.

1. Nostājieties pie tāfeles vai lielas papīra 

lapas!

2. Uzdevuma laikā jūs nedrīkstat sarunāties!

3. Pēc signāla rakstiet, zīmējiet savas 

asociācijas/viedokli/emocijas par plakāta 

tekstu! Varat rakstīt vienu vārdu vai 

vairākus. 

4. Mainiet savu atrašanās vietu! Papildiniet 

citu rakstīto ar vārdiem vai attēliem, 

komentējiet citu idejas, rakstiet 

precizējošus jautājumus, bet neko nedrīkst 

dzēst!
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5. Saruna pēc tāfeles diskusijas: 

• Kādas pārdomas, sajūtas jums radās 

tāfeles diskusijas laikā?

• Vai atbildēs izskan gan pamatojumi 

izvēlei nedarīt, gan darīt?

• Vai atbildēs izskan argumenti, kas 

apliecina darīšanas nozīmību?

6.  Individuāli izvēlieties tēmu, komentāru, 

vārdu savienojumu, kas jūs uzrunā 

visvairāk! Padomajiet par to!

7.  Sadalieties pāros un pastāstiet viens 

otram savas pārdomas!
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1. Izlasiet plakāta vēstījumu un katrs 
nosauciet pirmo vārdu, kas nāk 
prātā!

2. Nosauktos vārdus pierakstiet uz 
tāfeles!

3. Apskatiet uzrakstīto un turpiniet 
saukt vārdus, kas saistās ar plakāta 
vēstījumu! Papildiniet vārdu 
sarakstu!

4. Uz papīra lapas katrs izvēlieties 6 
vārdus no redzamajiem un izveidojiet 
Bingo kartīti, ierakstot izvēlētos 
vārdus!

5. Skolotājs sauc vārdus jauktā secībā, 
ja nosaukts jūsu izvēlētais vārds –
nosvītrojiet to! Kad nosvītroti visi 
vārdi – sauciet Bingo!
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6. Pēc spēles iesaistiet visus 6 izvēlētos 
vārdus vēstījumā par plakātā pausto 
ideju!

7. Samainieties darbiem un komentējiet 
viens otra rakstīto! Mainieties 
darbiem vairākas reizes!

8. Dalieties pārdomās pēc uzdevuma:

• Kas tevi pārsteidza, lika aizdomāties 
šī uzdevuma laikā?

• Kā citu viedoklis ietekmē tavu 
viedokli? 

• Vai ir viegli vai grūti runāšanas vietā 
rakstveidā apmainīties domām? 
Miniet katra veida + un -!
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1. Apskatiet plakāta vēstījumu un 
pārrunajiet to!

2. Individuāli uz lapas uzzīmē trīs 
zīmējumus – vaļaspriekus, ko tev 
patīk darīt ārpus datora un telefona 
virtuālās pasaules! Divi zīmējumi ir 
par reāliem taviem vaļaspriekiem, 
bet viens ir nepatiess (tāds, ko tu 
īstenībā nedari).

3. Sadalieties pāros un apskatiet viens 
otra zīmējumus! Vai varat uzminēt, 
kuri divi ir patiesie vaļasprieki? 
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4. Mainiet pārus un atkārtojiet 
minēšanu vēl ar trīs citiem 
klasesbiedriem!

5. Apkopojiet visbiežāk minētos 
vaļaspriekus uz tāfeles!

6. Vienojieties, kurš no biežāk 
minētajiem vaļaspriekiem varētu būt 
klases kopīgā klātienes aktivitāte 
ārpusklases pasākumā! Izplānojiet to!
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1. Izlasiet plakātā pausto vēstījumu un 
formulējiet savu atbildi!

2. Balsojiet klasē – kurš uzskata, ka internets ir 
tilts; kurš uzskata, ka internets ir bezdibenis!

3. Pēc balsojuma sasēdieties divās grupās! 
Katrai grupai priekšā nolieciet vienu krēslu 
tā, lai tajā sēdošais sēž ar seju pret otras 
grupas pārstāvi!

4. Sāciet diskusiju! Krēslā sēdošie secīgi min 
argumentus, kas pamato grupas uzskatus. 
Kad krēslā sēdošajam argumenti beigušies, 
viņš pieceļas un kāds no grupas nāk tā vietā. 

5. Pēc 20 minūtēm apturiet diskusiju! Katrs 
pārdomā, vai šobrīd balsotu tāpat kā iepriekš, 
maina atrašanās vietu, ja nepieciešams. 

6. Pārrunas klasē. Vai bija viegli vai grūti 
argumentēt savu viedokli; kā jūtamies, 
dzirdot pretēju viedokli; kā mainās mūsu 
viedoklis, dzirdot citu argumentus, u.c. 
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1. Sadalieties grupās (4–6 skolēni 
vienā grupā)!

2. Katra grupa izlozē vienu TV 
raidījuma žanru: sporta ziņas, 
tehnoloģiju jaunumi, «Studijā 
psihologs», «Vecāku klubs», 
«Jaunietis jaunietim», dienas 
sensācija!

3. Grupa gatavo konkrētā TV 
raidījuma sižetu, atsedzot 
plakātā pausto ideju, iekļaujot 
vēstījumu!

4. Pēc TV sižetu noskatīšanās 
diskusija klasē: Kā jūs izprotat 
plakāta vēstījumu? Kā tas 
saistās ar katru no mums?
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1. Sadalieties grupās pa četri un apsēdieties 
aplī!

2. Viens no krēsliem kļūst par karsto krēslu
– izvēlieties, kurš tas ir!

3. Skolēns, kurš sēž karstajā krēslā, sniedz 
savu atbildi uz plakātā uzdoto jautājumu. 
Kad viedoklis izteikts, nākamais grupas 
skolēns sēžas šajā krēslā. Turpina, līdz 
visi izteikuši savas domas. Krēslā var 
sēsties arī vairākas reizes, ja, dzirdot citu 
viedokli, rodas vēlme savu viedokli 
papildināt. 

4. Diskusija grupā, formulējot grupas 
kopējo atbildi.

5. Diskusija klasē, pierakstot izskanējušos 
argumentus. 

Veidojiet laika kapsulu nākotnei. Pēc 20 
gadiem varēsiet spriest, vai prognozes ir 
piepildījušās ☺
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1. Apsēdieties aplī un izlasiet plakāta 

vēstījumu!

2. Skolotājs sāk stāstu, sakot: “Šis stāsts ir 

par Patrīcijas vecmāmiņu Annu, kura mācās 

lietot internetu”, un met bumbu kādam 

skolēnam, kurš stāstu turpina. 

3. Ja kādam šķiet, ka stāsts ir izstāstīts, 

viņš saka: “Anna draudzējas ar Pēteri, kurš 

arī iemācījās lietot internetu, jo...” un sāk 

nākamo stāstu. 

4. Izstāstiet vismaz divus trīs stāstus!

5. Pārrunājiet dzirdēto! 

• Vai stāsti izdevās daudzpusīgi, ietvēra 

dažādus aspektus, viedokļus?

• Kādas domas netika paustas? Pārrunājiet 

tās!
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1. Uz lapas raksti pēc iespējas vairāk 
atbilžu: 

• īpašības, kurām jābūt, lai cilvēks 
būtu labs politiķis; 

• darbus, kurus ievēlētajiem 
deputātiem vajadzētu paveikt 
mūsu pašvaldībā.

2. Sadalieties grupās un apkopojiet 
atbildes (centieties apvienot to, kas ir 
līdzīgs vai kopīgs)!
3. No katra saraksta atzīmējiet trīs 
svarīgākās īpašības un steidzamākos 
darbus!
4. Prezentējiet tos pārējiem 
klasesbiedriem un uzrakstiet uz 
tāfeles!
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5. Balsojiet! Atzīmējiet ar plusiņiem 
(katram 1 balss), kura īpašība un 
kurš darbs jums šķiet pats 
svarīgākais! Pārrunājiet iegūtos 
rezultātus!

6. Padomājiet, kuras īpašības piemīt 
katram no jums! Kurus darbus no 
saraksta jūs būtu gatavi darīt? 

7. Uz lapas 3 minūtes pilnīgā klusumā 
rakstiet atbildi uz plakātā uzdoto 
jautājumu! Ko jaunu par sevi katrs 
šodien uzzināja?
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Nepieciešamas 5 papīra lapas, uz katras  
uzrakstīts vārds: skolotājs, klasesbiedrs, 
garāmgājējs, svešinieks internetā, Latvijas 
prezidents.

1. Sadalieties piecās grupās! Katra grupa 
saņem vienu lapu.

2. Lapas kreisajā pusē rakstiet, ko jūs gribētu 
teikt šim cilvēkam, ja viņš zinātu jūsu vārdu 
un dzīvesvietu (konkrētas frāzes, sarunu 
temati)!

3. Lapas labajā pusē rakstiet, ko jūs gribētu 
teikt šim cilvēkam, ja, to sakot, jūs paliktu 
anonīmi!

4. Mainiet lapas, līdz katra grupa ir rakstījusi 
uz katras no piecām lapām!

5. Pēdējās lapas rezultātus prezentējiet 
pārējiem!

Vai pastāv atšķirība starp anonīmu un atklātu 
viedokļa paušanu? Kas to ietekmē? 
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1. Apskatiet plakāta vēstījumu un 
formulējiet savu atbildi!

2. Uzklausiet un pārrunājiet savas atbildes 
klasē!

3. Diskusijas jautājumi:
• Kāpēc daudzi cilvēki lasa tikai ziņu 

virsrakstus?
• Kā ziņu virsraksti var maldināt? Mini 

piemērus no savas pieredzes!
• Vai plakātā pausto vēstījumu var 

uzskatīt par sabiedrības problēmu? Savu 
viedokli pamato! 

• Kā risināt šo problēmu? Ierosini savas 
idejas!

• No idejām izveidojiet 
infografiku/plakātu un izlieciet to skolas 
gaitenī, lai mudinātu par šo tēmu 
aizdomāties arī citus! 
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1. Apskatiet plakāta vēstījumu! 

Atcerieties, ka kritiskā domāšana 

nozīmē analizēt un izvērtēt 

informāciju!

2. Sadalieties pāros! Iztēlojieties un 

aprakstiet notikumu/situāciju, kurā 

kāds cilvēks ir teicis šo domu!

3. Pārvērtiet izdomāto notikumu, 

situāciju komiksā! Izveidojiet 

komiksu ar ne mazāk kā 8 kadriem!

4. Veidojiet komiksu izstādi klasē!
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1. Apskatiet plakāta vēstījumu!
2. Katrs paņemiet baltu papīra lapu un 

uzrakstiet uz tās jautājumu par plakāta 
vēstījumu!

3. Pēc signāla nolieciet lapas klases vidū ar 
tekstu uz leju! Paņemiet citu lapu, izlasiet 
jautājumu un uzrakstiet savu jautājumu, 
kas izriet, precizē, papildina to! Lapu 
nolieciet klases vidū! Ņemiet jaunu lapu 
un turpiniet rakstīt savus jautājumus!

4. Pēc 20 minūtēm paņemiet vienu lapu! 
Izlasiet visus jautājumus, izvēlieties       
3–5 no tiem un uzrakstiet atbildes! 

5. Lapas izvietojiet klasē un iepazīstiniet 
citus ar savām atbildēm!

6. Pārrunājiet uzdevuma norisi, grūtības, 
radušās pārdomas!
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1. Apskatiet plakāta vēstījumu un 
pārrunājiet to klasē! Balsojiet – ar kuru 
no enerģijas ieguves veidu grupām jūs 
draudzēsieties?

2. Pēc balsojuma izvēlieties vienu no šiem 
tēliem: sniegavīrs, ozols, kurmis, ērglis, 
lācis, delfīns!

3. Uzrakstiet runu sniegavīru/ ozolu/ 
kurmju/ ērgļu/ lāču/ delfīnu forumam, 
argumentējot savu balsojumu, 
apliecinot, ka esat īpaši domājis par 
pārstāvētās grupas interesēm! 
Izmantojiet interneta resursus runas 
sagatavošanai!

4. Uzklausiet viens otra runu klasē!
5. Pārrunājiet, kuras runas un kāpēc bija 

pārliecinošākās! Uzslavējiet viens otru!
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1. Sasēdieties aplī!
2. Apskatiet plakāta vēstījumu! Vienas 

minūtes laikā klusībā formulējiet atbildi 
vienā teikumā! Varat vienoties, kādu saikli 
izmantot (jo, tāpēc ka u. c.)!

3. Pēc minūtes viens no apļa sniedz savu 
atbildi skaļi. Nākamais skolēns (pa kreisi 
sēdošais) atkārto iepriekšējā skolēna 
teikto un papildina ar savu viedokli – vienā 
teikumā. Nākamais skolēns atkārto abus 
teikumus un papildina ar savu. Turpiniet, 
līdz aplis noslēdzies. Ja kāds neatceras 
cita teikto – dod ķīlu. ☺

4. Pēc visu viedokļu uzklausīšanas 5 minūtes 
individuāli rakstiet savas domas par 

plakāta vēstījumu! Apvelciet vai 

iekrāsojiet svarīgākās idejas! Darbus 
izlieciet klasē redzamā vietā, lai citi ar 
tiem var iepazīties!
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