
 

 

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību 
stunda” Latvijā 

(2017. gada septembris – decembris) 
 

Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, 

kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās 

mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos 

ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi 

apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to 

sasniegšanā. 

Pasaules lielāko mācību stundu Latvijā organizē UNESCO 

Latvijas Nacionālā komisija (LNK), to atbalsta Latvijas Republikas 

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. 

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs 

dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas 

projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, 

nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. 

Katram šķīvim savs stāsts! 

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā 

dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu 

dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus 

paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.  

Īpašā mācību stunda sākas ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

iepazīšanu un izprašanu, kā arī katrs aicināts apdomāt, kā var 

iesaistīties šo mērķu sasniegšanā. Stundas turpinājumā dalībnieki 

pievēršas ilgtspējīga patēriņa tēmai, pētot pārtikas sistēmas un 

ceļu, kā tā nonāk līdz mūsu šķīvjiem. Šīs mācību stundas laikā 

īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. mērķim (nabadzības novēršana), 

10. mērķim (nevienlīdzības mazināšana starp valstīm un to 

iekšienē) un 13. mērķim (steidzamu pasākumu veikšana klimata pārmaiņu novēršanai).  

Stundas laikā skolēni piedalās dažādās izzinošās aktivitātēs – skatās videomateriālus, diskutē, 

darbojas grupās un izpētes procesos –, kuru laikā nostiprinās zināšanas par pārtikas produktu 

atbildīgu un ilgtspējīgu patēriņu. Lai aizpildītu darba lapu „Katram šķīvim savs stāsts”, skolēniem 

rūpīgi jāpēta viena no savām ēdienreizēm, gan pievēršot uzmanību tās saturam un iepakojumam, 

gan izvēlētās pārtikas ražošanas procesiem. Atbildot uz pieciem aptaujas jautājumiem, ikviens var 

sniegt novērtējumu savam šķīvim un, strādājot pārī, apsvērt, ko varētu mainīt savās ikdienas pārtikas 

izvēlēs. 

Mācību stunda noslēdzas ar apņemšanos pašiem sev – mainīt savus ēšanas paradumus tā, lai šīs 

izmaiņas būtu dabai draudzīgas, labu veselību veicinošas un veicinātu taisnīgu sabiedrību un resursu 

sadali. Skolēni ar iegūtajām zināšanām un apņemšanām varēs dalīties, sagatavojot videomateriālu. 

Skolotāji to ievieto saitē: https://flipgrid.com/globalvoice (Skolotāji var reģistrēties lapas labajā 

augšējā stūrī, uzklikšķinot “Teacher Dashboard”.)  

https://www.pkc.gov.lv/lv/valsts-attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki/kas-ir-iam
https://flipgrid.com/globalvoice


 

 

Tāpat visus materiālus var ielādēt skolas Facebook lapā, lietojot atsauci 
@PasaulesLielakaMacibuStunda.  

Stundas plāns (latviešu un angļu valodā) un citi resursi pieejami šeit: www.skolas.unesco.lv (sadaļā 

Pasaules lielākā mācību stunda). 

Skolotāji var palīdzēt skolēniem paplašināt redzesloku, sadarbojoties ar bērniem un jauniešiem no 

visas pasaules globālās kartes izveidē. Tā būs pieejama šeit: 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html Aicinām skolotājus dalīties ar akcijā 

iegūtajām zināšanām un materiāliem – aizpildītajām darba lapām, kā arī publicēt bildes vai video ar 

skolēniem darbībā. 

 

Inovatīvas mācību stundas ilgtspējīgai attīstībai 

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā norisināsies jau trešo reizi. Kā 

katru gadu ceram uz skolotāju, lektoru, nevalstisko organizāciju pārstāvju atsaucību, sagatavojot 

kvalitatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

Šogad aicinām īpaši pievērsties ilgtspējīga patēriņa tēmām. 

Aicinām sagatavot savus inovatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no Ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem. Plāna veidlapa pieejama šeit: www.skolas.unesco.lv (sadaļā Pasaules lielākā mācību 

stunda). 

Visi plāni tiks apkopoti īpašā publikācijā, un veiksmīgākie – apbalvoti noslēguma ceremonijā 

decembrī. Aicinām mācību stundu plānus sagatavot un īstenot nedēļā no 18. līdz 24. septembrim 

vai UNESCO nedēļā no 9. līdz 15. oktobrim un nosūtīt tos kopā ar nelielu aprakstu un vienu 

fotogrāfiju UNESCO LNK līdz 30. oktobrim (e-pasts: programmas@unesco.lv). 

Ja stunda norisināsies UNESCO nedēļā, aicinām to veltīt šīs nedēļas tēmai “Kultūras mantojums 

lietojumā” un pievērsties, piemēram, kulinārā mantojuma apzināšanai sasaistē ar ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem. 

 

Iedvesmai 

Akcija Latvijā ir norisinājusies jau divas reizes, katru gadu iesaistot 

apmēram 50 izglītības iestāžu, vairākus simtus skolotāju un 3000 

bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Kopumā akcijas laikā izstrādāti 

232 mācību stundu un nodarbību plāni par vides aizsardzības, 

nabadzības mazināšanas, taisnīgas sabiedrības, kultūras mantojuma 

saglabāšanas, bioloģiskās daudzveidības, kvalitatīvas izglītības u.c. 

tēmām, kas apkopoti 2 elektroniskās publikācijās:  

Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā (2015), 

lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/rceecef4 

Solis pasaulē. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā 

mācību stunda” Latvijā (2016), lejuplādējama šeit: 

https://failiem.lv/u/drh2f7j6  

 

http://www.skolas.unesco.lv/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
http://www.skolas.unesco.lv/
mailto:programmas@unesco.lv
https://failiem.lv/u/rceecef4
https://failiem.lv/u/drh2f7j6


 

 

Laika plānojums 

 

 

 

Laiks Notikums Informācija 
 

18.–22. 
septembris 

Pasaules lielākās mācību stundas norise – 
vienlaikus visā pasaulē 
Iespējams piedalīties 2 veidos: 
1) īstenojot stundu “Katram šķīvim savs 
stāsts!”  
 
vai 
 
2) pašu veidota stunda, veltīta kādam no 17 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 
 

Latvijas izglītības un kultūras 
iestādēs norisinās mācību 
stundas, nodarbības, radošās 
darbnīcas, kas veltītas ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 
 
Materiāli pieejami 
www.skolas.unesco.lv un 
http://worldslargestlesson.global
goals.org/ 
 

23. septembris 
– 15. oktobris 

Pasaules lielākās mācību stundas norise 
Latvijā – jebkurā laikā, jebkurā priekšmetā 
 

Latvijas izglītības un kultūras 
iestādēs norisinās mācību 
stundas, nodarbības, radošās 
darbnīcas, kas veltītas ANO 
Ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

9.–15. oktobris Pasaules lielākās mācību stundas norise 
UNESCO nedēļā 
 
Tēma: kulinārais mantojums un ilgtspējīga 
attīstība 
 

UNESCO asociētās skolas un 
citas izglītības iestādes 
aicinātas pētīt kulināro 
mantojumu un kā tas atbilst 
ilgtspējīgas attīstības principiem 
 

22. septembris 
– 30. oktobris 

1) Stundas “Katram šķīvim savs stāsts” 
rezultātu apkopošana un ielādēšana platformā 
https://flipgrid.com/globalvoice 
un atzīmēšanās kartē: 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/  
 
vai raksts Facebook, lietojot atsauci 
@PasaulesLielakaMacibuStunda 
 
vai 
 
2) Oriģināla stundu plāna sagatavošana 
publikācijai: stundas plāns (veidlapa pieejama 
šeit: www.skolas.unesco.lv), īss apraksts 
(apmēram 200 vārdi) un 1 fotogrāfija.  
 

Latvijas izglītības un kultūras 
iestādēs  
 
 
Materiālus lūdzam nosūtīt 
UNESCO LNK 
(programmas@unesco.lv) 
 
Materiāli tiks publicēti Facebook 
lapā:  http://ej.uz/PLMS 

Novembris Stundu plānu apkopošana, publikācijas 
sagatavošana un prezentēšana Globālās 
izglītības nedēļā (20. –26. novembris) 
 

UNESCO LNK 

Decembris Veiksmīgāko Pasaules lielākās mācības 
stundas plānu autoru sumināšana 
 

Pasākums noris sadarbībā ar 
Izglītības un zinātnes ministriju 

http://www.skolas.unesco.lv/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://flipgrid.com/globalvoice
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/
http://www.skolas.unesco.lv/
mailto:programmas@unesco.lv
http://ej.uz/PLMS

