Interaktīvas nodarbības brīvā dabā savas valsts
100gades priekšvakarā.
“Vienaudzis-Vienaudzim” Līderiem

2 apmācību kurss, katra apmācība 5 astronomiskās stundas
23.11.2018. no pl: 10:00 – 15:00
Nodarbību mērķis sintezēt atbildības, patriotisma, mērķtiecīguma sajūtas rosināšanu
par savu valsti tās 100gades priekšvakarā, izmantojot interaktīvus uzdevumus un
komunikāciju, sadarbību veicinošas aktivitātes.
Jaunieši tiks rosināti radošai pieejai, liekot aizdomāties par iegūto informāciju,
salīdzināt ar savu personisko pieredzi un to lietot praksē.
Nodarbību saturs vērsts uz sadarbību un komunikāciju veicinošiem treniņiem;
zināšanu papildināšanu, jaunu prasmju apguvi. Apmācību dalībnieki, kā vienmēr būs
ieguvēji, jo kopā darbojoties, pildot uzdevumus, vingrinājumus, tiks pie rezultātiem,
kas tiks analizēti un izvērtēti ar secinājumiem.
Grupas lielums - 20 jaunieši.

Lūdzu pieteikties,
Rakstot uz e-pastu: liga.priedite@riga.lv

2.lpp.
Dienas plāns.
3.lpp. un 4.lpp.
“Pelēko Vilku” informatīvā lapa.

Nodarbību plāns.
Laiks

Aktivitāte

Metodika

10:00 –
10:30

Iepazīšanās ar nodarbību vadītājiem un jauniešu
grupu, nodarbības mērķi, sadarbības noteikumi

Stāstījums, vizualizācija,
aktīvs iepazīšanās uzdevums

10:30 –
11: 30

Interaktīvs nodarbības vadītāja stāstījums par
komunikācijas un sadarbības nozīmi gan ikdienā,
gan arī globālos vēsturiskos notikumos

Stāstījums, vizualizācija,
prezentācija, attēli, vēsturiski
priekšmeti. Iespēja to visu
pētīt un apskatīt.

11:30 –
11: 45

Pārtraukums

WC, silta tēja, uzkodas

11: 45 –
13:45

Komunikācijas un sadarbības uzdevumi

Uzdevumu praktiska
pildīšana, pārrunāšana,
analīze, secinājumi

13:45 –
14:00

Pārtraukums

WC, silta tēja, uzkodas

14:00 –
14: 40

Šķēršļu gājiens ar uzdevumiem

Praktiski uzdevumi, kuros
jāpielieto iepriekš dzirdētais,
jāsintezē esošās, jaunās
zināšanas un pieredze,
jāpieņem lēmumi.

14: 40 –
15:00

Nodarbības izvērtējums

Dažādas izvērtēšanas
metodes

Vēstures pārgājiens Mangaļ salā

Kad: 2018.gada 9.novembrī, 23 novembris
Kur un kā jānokļūst: Pasākuma norises vieta ir Mangaļsala, Rīga. Sākums : 10:00

Ja braucat ar sabiedrisko transportu: Jābrauc ar 24. autobusu līdz pieturai Stāvvadu
iela (iepriekšējā pietura Mangaļu prospekts), tad nedaudz jāpanāk atpakaļ un mežā
iekšā ies meža ceļš, nogriežoties pa to ,jūs iznāksiet tieši pretī Nometnes teritorijai
autostāvvietā – tur arī 10 :00 jūs sagaidīs pārgājiena vadītāji.

Ja braucat ar savu transportu, tad dodamies virzienā uz Vecmīlgrāvi jeb , ja ir zināms, uz
Mangaļsalas molu. Iekšā pašā Vecmīlgrāvī nav jābrauc. Pārbraucot pāri sliedēm pie kuģu
remontētavas, griežamies pa labi – tas būs Vecāķu prospekts. Tad pa Vecāķu prospektu
visu laiku turamies uz galvenā ceļa, veicam diezgan lielu gabalu, garām Ziemeļblāzmas
stacijai, līdz būs ass līkums pa kreisi un būsiet nonākuši uz Mangaļu prospekta. Pārbraucot
pāri Vecdaugavas kanālam turpināt ceļu taisni mežā un klāt arī esat. Nav jāaizbrauc līdz
pašai Mangaļsalai.
Karti var redzēt šeit:
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=xdakmx&centerx=508141&centery=6322753&zoom=4
&layer=map&ls=o

Adrese: Mangaļu prospekts 72/74 (vecā adrese) vai Mangaļsalas iela
40 (jaunā adrese)

Atpakaļ: izbraukšana no 24.autobusa galapunkta ~15:00

PROGRAMMAS VADLĪNIJAS
-

Pārgājiens ~ 5- 6 km;

-

Mangaļsalas fortifikāciju un mola apskate, instruktoru stāstījums par tiem;
uzdevumi, rekvizīti, pētniecības darbs.
Dažādi aktīvi uzdevumi pa ceļam, kas vērsti uz skolēnu saliedēšanu, lēmuma
pieņemšanu, sadarbību un vēstures izziņu.

Līdz ņemamās lietas:
- piemērots apģērbs aktīvai dienai(lai ir ko novilkt,
kad paliek karsti un atkal uzvilkt, kad paliek vēsi)
- piemēroti apavi (vislabāk sporta apavi, lai var daudz staigāt,
skriet
un rāpties, kā arī pildīt aktīvus uzdevumus);
-

-

lietus izturīgs apģērbs (ja līs lietus, nevarēs izmantot
lietussargus)!
der padomāt par drēbēm, kuras nav žēl nosmērēt un maiņas
T – kreklu, ja skrienot vai aktīvi kustoties dalībnieks ir
sasvīdis, lai ir ko nomainīt;
cepure, cimdi, šalle
lukturītis fortu apskatei
pusdienas + dzēriens

Ar ko jārēķinās:
1) visa diena tiks pavadītā ārā (neatkarīgi no laika apstākļiem);
2) ja ir lietaina diena, vēlami maiņas apavi, zeķes, bikses, utt.
3) Pusdienas ņem līdzi, uz vietas neko iegādāties nevarēs;

Uz pasākumu visiem dalībniekiem būtu jābūt iesniegtai:

aizpildītai DALĪBNIEKA APTAUJAS LAPAI (aizpilda vecāks!!!)
un parakstītiem drošības noteikumiem( lasa un paraksta
skolēns)
!!! dokumentus ņemam līdzi uz pasākumu
-

Atbildīgais instruktors par pasākumu – Nils Klints , tel. 22837830, Vita Karule – tel.
29289565

