
 

 
 

 
 

Aicinājums piedalīties starptautiskajā radošo darbu konkursā 

“Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” 
UNESCO Asociēto skolu projekta skolām 

 

UNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas 
centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīko starptautisku radošo darbu konkursu bērniem 
un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (Opening hearts and minds for 

refugees). Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībām un 
savstarpējo cieņu. 

 
Konkursā bērni un jaunieši: 
 

1. Pētīs un pārdomās ar bēgļiem saistītus jautājumus; (Kas ir šie cilvēki, kuri 
pamet savu valsti? Kāda bija viņu dzīve dzimtenē, kas lika viņiem bēgt? Kāda ir 

viņu dzīve pagaidu vai galamērķa valstī? Kas mums ir kopīgs ar bēgļiem? Kā mēs 
viņiem varam palīdzēt justies droši, būt gaidītiem un iekļautiem? Kā mēs varam 
veidot tiltu starp bēgļiem un mums, lai dalītos ar zināšanām, prasmēm, 

kompetencēm utt.); 
2. Sekmēs kritisko domāšanu, iecietību un aizspriedumu pārvarēšanu, lai 

dzīvotu mūsdienu daudzveidīgajā un daudzkulturālajā pasaulē; 
3. Veicinās radošās izpausmes ar dažādu mākslas formu palīdzību.  

 
Kas var piedalīties? Kāda būs konkursa valoda?  
 

Konkursā var piedalīties UNESCO ASP pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un 
profesionālās izglītības iestādes, skolotāju izglītības iestādes. Konkurss norisināsies visās 

sešās UNESCO valodās: arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu. Darbu atlasi 
veiks UNESCO ASP Nacionālais koordinators (viens darba katrā kategorijā, 4 darbi no 
katras valsts).  

 
Dalībnieku kategorijas un balvas 

 
Konkursa darbi tiks izvērtēti četrās kategorijās: pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās un 
profesionālās izglītības, kā arī skolotāju izglītības iestāžu komandām. Katrā kategorijā 

tiks starptautiski apbalvoti 3 labākie darbi. 
 

Konkursā var iesniegt tikai kolektīvus – grupu darbus.  
 

1. pirmsskolas kategorijā jāiesniedz zīmējums vai kolāža (A2 formāta lapa) – 

iepriekšējai atlasei darbi jāsūta pa pastu vai jānogādā UNESCO LNK (Pils laukums 
4-206, Rīga); 

2. pamatizglītības kategorijā jāiesniedz zīmējums vai kolāža (A2 formāta 
lapa) – iepriekšējai atlasei darbi jāsūta pa pastu vai jānogādā UNESCO LNK (Pils 
laukums 4-206, Rīga); 

3. vidējās un profesionālās izglītības kategorijā īsie stāsti (viena A4 lapa) vai 
video klips (maksimums 2 min) – iepriekšējai atlasei darbi jāsūta elektroniski uz 

programmas@unesco.lv, videoklipi jāuzlādē failiem.lv un jānosūta saite.  
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Balvas tiks piešķirtas gan labāko darbu autoriem, gan skolām, kuras viņi pārstāv. 
 

Labākajām skolām tiks piešķirtas gan kolektīvās balvas (atbilstoši kategorijai: piemēram, 
zīmēšanas komplekti, sporta piederumi, datori, grāmatas, spēles u.c.), gan simboliskas 
balviņas katram no uzvarējušā grupu darba autoriem.  

 
Izvērtēšana 

 
Konkursa žūriju veidos septiņi UNESCO pārstāvji, divi Iecietības, psiholoģijas un izglītības 
izpētes un metodoloģijas centra pārstāvji un divi goda un labās gribas vēstneši.  

Darbos tiks vērtēta oriģinalitāte, radošā fantāzija, mākslinieciskā kvalitāte, atbilstība 
tēmai un konkursa izvirzītajām prasībām.  

 
Katrā kategorijā žūrija izvirzīs labākos darbus, no kuriem finālisti tiks noteikti tiešsaistes 
balsojumā UNESCO ASP starptautiskajā lapā: https://aspnet.unesco.org/en-us 

 
Godalgotie darbi tiks publicēti tiešsaistē UNESCO portālā, kā arī var tikt izmantoti 

UNESCO izstādēs, publikācijās vai pasākumos, kas veicina globālo pilsonību, iecietību, 
iekļaujošu un tiesisku sabiedrību. 

 
Iesniegšana  
 

Darbi konkursam ir jāiesniedz UNESCO ASP Nacionālajam koordinatoram līdz 2017. 
gada 1. februārim.  

 
Iesniedzot darbus, ir jānorāda autoru vārdi un vecums, kā arī pilsēta, valsts un ASP 
skola.  

 
Stāsti un video klipi ir jāsūta uz e-pasta adresi: programmas@unesco.lv. Videoklipi ir 

iepriekš jāuzlādē uz servera (failiem.lv; wetransfer.com vai citur) un jānosūta tikai saite. 
 
Zīmējumi un kolāžas jānosūta pa pastu (vai jānogādā personīgi) UNESCO Latvijas 

Nacionālajai komisijai: Pils laukums 4 – 206, Rīga, LV1050.  
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