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Aicinām iesaistīties 
starptautiskā izglītības akcijā

«Pasaules lielākā mācību 
stunda»!

Organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atbalsta Izglītības 
un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp 

LAPAS – Latvijas platforma attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas 
Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda 

Ekoskolu programma u.c.



• Jau 3 reizes, katru gadu iesaistot apmēram 50
izglītības iestāžu, vairākus simtus skolotāju un 3000
bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

• Izstrādāti 343 mācību stundu un nodarbību plāni par 
dabas aizsardzības, nabadzības mazināšanas, 
taisnīgas sabiedrības, kultūras mantojuma
saglabāšanas, bioloģiskās daudzveidības, kvalitatīvas
izglītības u.c. tēmām, kas apkopoti 3 elektroniskās
publikācijās.

• Plašāka informācija: www.skolas.unesco.lv un 
facebook: 
https://www.facebook.com/pasauleslielakamacibus
tunda/



2018 – Līdzdalība!
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Akcijas materiāli www.skolas.unesco.lv

un Facebook: Pasaules lielākā mācību stunda

Iesniegšana: līdz 2018. gada 31. oktobrim!

http://www.skolas.unesco.lv/


Aicinām iesaistīties 

fotostāstu akcijā 
“Cilvēks vidē”!

Organizē:  UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar 
izglītības uzņēmumu “Lielvārds”, Dabas aizsardzības pārvaldi, 

Vidzemes Augstskolu un Rīgas Jauno tehniķu centru.



• Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par 
dabas bioloģisko daudzveidību un mudinātu 
to iepazīt klātienē, tiek rīkota fotostāstu akciju 
“Cilvēks vidē”.

• Dalībnieku uzdevums ir doties uz kādu no 
četriem Latvijas nacionālajiem dabas parkiem 
(Gaujas, Ķemeru, Rāznas, Slīteres) vai 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu; 
nofotografēt sevi vai kādu citu personu vai 
personu grupu tā, lai tā sakļautos jeb 
saplūstu ar dabas ainavu.

• Līdz 2018. gada 30. septembrim!
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Plašāka informācija www.darini.lv

Iesniegšana: līdz 2018. gada 30. septembrim!

http://www.darini.lv/


UNESCO nedēļa norisināsies no 8. līdz 14. oktobrim,

un tās tēma būs „Izstāsti mantojumu”, aicinot

ikvienu kļūt par Mantojuma stāstnieku.

Apvienojot apziņu par mantojuma vērtību un vēlmi

to atspoguļot avotos balstītā un ticamā formā,

nedēļas ietvaros mēs mudinām izstāstīt materiālo

un nemateriālo, dabas un kultūras mantojumu vai

savas ģimenes atmiņu stāstus ar kultūrvēsturisku

nozīmi.



• piekļūsti mantojumam

• iepazīsties ar mantojumu

• izvērtē mantojuma nozīmi

• radi mantojuma stāstu

• izstāsti mantojumu citiem

Lai kļūtu par 
Mantojuma 
stāstnieku:



Vairāk informācijas: 
unesco.lv sadaļā UNESCO nedēļa 2018

https://www.facebook.com/UNESCOLNK/

I. dodies pastaigā ar ģimeni gar Daugavas lokiem

II. nofotografē kādu Rīgas vēsturiskā centra ēku

III. uzfilmē videostāstu par kādu J. K. Broces kolekcijā attēlotu vietu

IV. ieskenē savu radinieku vēstules

V. audioformātā ieraksti sevi dziedam suitu izloksnē

VI. izveido bloga ierakstu par pieredzēto XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos

Piemēram

Nosūti saiti uz ievietoto materiālu e-pastā

programmas@unesco.lv vai izmantojot mirkļbirku

#unesconedela2018, lai arī citi to var izmantot kā

noderīgu un kvalitatīvu avotu Latvijas un pasaules

mantojuma vērtību iepazīšanai un tālākai nodošanai.

mailto:programmas@unesco.lv


Paldies par uzmanību!

Uz sazināšanos!

b.lielmane@unesco.lv

i.dalbina@unesco.lv

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Adrese: Pils laukums 4-206, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: +371 67325109 

Mājas lapa: www.unesco.lv  

Seko UNESCO LNK jaunumiem: 

http://www.twitter.com/UNESCO_LNK 
http://www.draugiem.lv/unesco
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