
UNESCO ASP projekta aktivitātes mācību gada sākumā 

Septembrī un oktobrī  UNESCO ASP skolas tiek aicinātas mācību procesā aktualizēt un realizēt  

dažādas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas piedāvātās aktivitātes. Septembra vidū vienlaikus vairāk 

nekā simts pasaules valstīs aizsākās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot 

ikvienu skolēnu aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. 

Akcijai  pievienoties tiek aicinātas arī Latvijas izglītības iestādes. Šogad Pasaules lielākās mācību stundas 

vadmotīvs bija kopīgas nākotnes veidošana, aicinot domāt par dabai draudzīgu rīcību un taisnīgas un 

iekļaujošas sabiedrības veidošanu, kurā ikviens bērns un pieaugušais jūtas sadzirdēts un saprasts. Mācību 

stundas UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja īstenot laikā no 23. septembra līdz 31. oktobrim. 

Arī mūsu skola jau piekto gadu piedalās dažādās aktivitatēs. 

Paldies sakām skolotājām Inetai Bicālai un Ilzei Stikānei par atsaucību, 9.a un 1.a klasē realizējot 

mācību stundu, kas sasaucās gan ar Ekoskolas gada tēmu, gan atbilda akcijas vadmotīvam. 

1.a klases audzinātāja un skolotāja Ilze Stikāne dalījās pieredzē par kompetencēs balstītas pieejas realizāciju 

dabaszinību stundā, kurā skolēni pētīja upi, apguva jēdzienus un veidoja upes maketu, lai izprastu, kur rodas 

upe, kā veidojas ūdens tecējums. Kā atzina skolotāja - emocionāla izvērtās diskusija par upju piesārņotību un 

spēju saglabāt dabas dāvanu. 

9.a klases skolēni un skolotāja Ineta Bicāla angļu valoda stundā runāja par tēmu „Ūdens”. Skolēni 

grupās veidoja plakātus par ūdens piesārņojumu, ūdens nākotni, ūdens krīzi un savus darba rezultātus 

prezentēja klasesbiedriem. 

20. un 21. septembrī iesaistījāmies UNESCO ASP organizētajā Baltijas jauniešu forumā “Ejam tālāk 

pa Baltijas ceļu 2019”. Tajā skolu pārstāvēja 11. un 12. klašu skolēni, kuri skolotājas Ivetas Krastiņas rosināti 

divas dienas aktīvi sadarbojās ar Baltijas valstu skolēniem, diskutējot par dažādām globālām tēmām. Esam 

gandarīti, ka mūsu vidū ir skolēni, kuri nebaidās komunicēt angļu valodā, paust  un argumentēt savu viedokli 

arī par neikdienišķām tēmām, iegūstot jaunu pieredzi un draugus, kā arī pilnveidojot savas angļu valodas 

prasmes. 

14. līdz 20. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicināja līdzdarboties UNESCO nedēļā 

2019, kuras tēma šogad bija  “Spožie prāti: sievietes zinātnē” - iespēja apkopot cilvēkstāstus, rīkot tikšanos ar 

zinātniecēm, kā arī veidot tematiskas aktivitātes un izstādes, ielūkoties sava novada, reģiona, skolas, iestādes, 

muzeja vēsturē simts gadu griezumā. Arī mūsu skola atsaucās aicinājumam un uzsāka apzināt zinātnieces 

mūsu novadā. Darbs nav noslēdzies un izziņa turpināsies visa mācību gada garumā. Tāpēc aicinām ikvienu 

iesaistīties šajā aktivitātē un ar iegūto informāciju iepazīstināt skolas kolektīvu. 

 

Paldies ikvienam par atsaucību un iesaistīšanos UNESCO ASP skolu aktivitātēs. 

UNESCO ASP projekta darba grupa 

 


