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Pasaules lielākā mācību stunda

• Starptautiska akcija – gandrīz 100 valstīs, kas notiek vienlaicīgi visā pasaulē 
septembra otrajā pusē.

• Latvijā – šogad jau 3 gadu.
• Mērķis – vienot bērnus un jauniešus, lai mācītos par ANO Ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem un līdzdarbotos to sasniegšanā.
• Latvijā projektu koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, atbalsta 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un nevalstiskās 
organizācijas (LAPAS, LAPSAS u.c.)



Pasaules lielākā mācību stunda

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas 
patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus 
piedalīties:

1) organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”,

2) pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju 
un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas 
attīstības mērķiem.



Pasaules lielākā mācību stunda

• «Katram šķīvim savs stāsts» dalībnieki ar iegūtajām zināšanām un apņemšanām 
varēs dalīties, sagatavojot videomateriālu. Skolotāji to ievieto saitē: 
https://flipgrid.com/globalvoice vai Facebook lapā, lietojot atsauci 
@PasaulesLielakaMacibuStunda. 

• Unikālie plāni tiks apkopoti īpašā publikācijā, un veiksmīgākie – apbalvoti 
noslēguma ceremonijā decembrī. 

• Aicinām mācību stundu plānus sagatavot un līdz 30. oktobrim nosūtīt tos kopā ar 
nelielu aprakstu un vienu fotogrāfiju UNESCO LNK (e-pasts: 
programmas@unesco.lv).

https://flipgrid.com/globalvoice


Pasaules lielākā mācību stunda

Kopumā akcijas laikā izstrādāti 232 mācību stundu un nodarbību plāni 
par dabas 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

https://failiem.lv/u/rceecef4
https://failiem.lv/u/drh2f7j6


UNESCO Nedēļa 2017

• UNESCO nedēļa norisināsies no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim.

• UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās 
ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, 
īpaši izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas 
ilgtspējīga tūrisma veicināšanai.



UNESCO Nedēļa 2017

• UNESCO nedēļas ietvaros ikviens interesents aicināts:  
• iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavošanas tradīcijām, pētīt kopīgās un atšķirīgās 

iezīmes  dažādos reģionos; 
• doties ciemos pie recepšu zinātājām/iem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik 

senas receptes; 
• doties uz muzejiem, bibliotēkām un pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā 

arī dokumentēt un aprakstīt pagatavošanas procesu; 
• starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” ietvaros analizēt, 

cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens šodien.
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UNESCO Nedēļa 2017

• Apkopoto informāciju (tostarp gatavošanas tradīciju aprakstus, unikālas, 
tradicionālas receptes, to pagatavošanas procesu, fotoreportāžas) aicinām 
publicēt savā (vai iestādes, kuru pārstāvat) Facebook lapā vai blogā, 
pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai savas iestādes mājaslapā 
(nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).

• Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un 
priecīgi svinēt valsts simto dzimšanas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un 
veidot nākotnes Latviju.

mailto:programmas@unesco.lv


Aicinām pārbaudīt zināšanas 
viktorīnā, apmeklēt izstādi, 
piedalīties konkursos, lekcijās, 
seminārā “Emocijas valodā”, apgūt 
spāņu, franču, lietuviešu, poļu, 
igauņu, zviedru, itāļu, grieķu, vācu 
valodu un zīmju valodu, piedalīties 
meistardarbnīcās pedagogiem u.c. 
VISU SEPTEMBRI UN OKTOBRI!

www.valoda.lv

Organizē Latviešu valodas aģentūra.

http://www.valoda.lv/


PALDIES PAR UZMANĪBU!

Uz sadarbību!

www.skolas.unesco.lv
www.unesco.lv

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

