«Domā globāli, rīkojies lokāli!»
Vecumnieku vidusskolā Pasaules lielākajā mācību stundā bērni iepazina globalizācijas un
glokalizācijas jēdzienus, diskutēja par pozitīvām un negatīvām parādībām mūsdienu
sabiedrībā un meklēja globalizācijas pēdas Vecumniekos: kā vietējā kopiena un norises tajā
saistītas ar procesiem pasaulē. Atbildīga un ilgtspējīga uzņēmējdarbība bija viens no
atradumiem, kas vienoja Vecumniekus ar pasaules telpu, tāpēc skolēniem tika dota iespēja
tikties ar vietējiem uzņēmējiem – Kārli Ulmani un Rutu Garklāvu –, lai uzzinātu viņu pieredzi.
Stundas autore – Ingrīda Tamane.
«Doties prom no mājām agrāk un šodien»
Brocēnu vidusskolā Starptautiskajā tolerances dienā – 16. novembrī – norisinājās 10. ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķim veltīta Pasaules lielākā mācību stunda, kurā tika iepazīti
tolerances, drošības un iecietības jēdzieni. Bērni meklēja atbildes uz jautājumiem, kāpēc
cilvēki dodas bēgļu gaitās, kā viņi jūtas un iekļaujas sabiedrībā un kāpēc ir grūti atgriezties
Latvijā. Stundā tika salīdzināta situācija Eiropā pēc Otrā pasaules kara un šodien, kad aktuāls
ir Sīrijas bēgļu jautājums. Bērni satikās ar pensionēto skolotāju Jautrīti Mušu, kura sava mūža
laikā bijusi spiesta vairākkārt pamest mājas un pastāstīja par savām izjūtām, pieredzi.
Noslēgumā, simboliski rakstot uz bērza tāss, bērni pauda savas domas, kā veicināt Latvijas un
pasaules iedzīvotāju iecietību. Stundas plāna autore – Laura Miķelsone
«Cilvēki mums apkārt»
Pļaviņu novada ģimnāzijā 2017. gada maijā notiks Pasaules lielākā mācību stunda «Cilvēki
mums apkārt». Tā veltīta 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa iepazīšanai, kas aicina veidot
taisnīgu un iekļaujošu sabiedrību. Stundā jaunieši iepazīs Pļaviņu novadā dzīvojošo cilvēku
dažādās tautības, to kultūru un tradīcijas, kā arī pētīs, kā šīs tautības atspoguļojas latviešu
tautasdziesmās. Lai iepazītu dažādās kultūras, plānota sadarbība ar Pļaviņu novada
dzimtsarakstu nodaļu, ukraiņu biedrību «Javir», romu biedrību «Šatra», poļu biedrību
«Rodacy», krievu biedrību «Rodņik». Stundas plāna autore – Lana Ivanova.
«Kurp ceļo izlietotais ūdens?»
Meirānu Kalpaka pamatskolā Pasaules lielākajā mācību stundā tika iepazīts 6. ANO
Ilgtspējīgas attīstības mērķis, kas aicina rūpēties par tīru ūdeni un piemērotiem sanitārajiem
apstākļiem visiem. Bērni, veidojot domu zirnekli, prātoja, kur ceļo izlietotais ūdens.
Turpinājumā tika veikti eksperimenti un būvēti ūdens filtri, kas attīrītu ūdeni pilsētas
iedzīvotājiem. Lai iepazītu, kā stundā pētītais darbojas dzīvē, skolēni devās ekskursijā uz
Lubānas komunālo uzņēmumu un uzzināja par ūdens attīrīšanas sistēmām Lubānā. Stundas
autore – Ilze Stiprā.
«Latvijas karavīru līdzdalība militārās misijās»
Limbažu 3. vidusskolā Pasaules lielākajā mācību stundā tika iepazīts 16. ANO Ilgtspējīgas
attīstības mērķis, kas aicina nodrošināt mieru un taisnīgumu visā pasaulē. Stundā jaunieši
pārrunāja militāros konfliktus dažādos pasaules reģionos un analizēja to cēloņus un sekas, kā
arī ietekmi uz Latvijas un citu valstu iedzīvotājiem. Lai tuvinātos reālās situācijas un grūtību
izprašanai, jauniešiem bija iespēja tikties un uzdot jautājumus Nacionālo bruņoto spēku
kapteinim, kurš piedalījies ANO misijā Mali un misijā Afganistānā. Viņš pastāstīja par
problēmām, ar kurām ikdienā sastopas Afganistānas un Mali iedzīvotāji, tostarp dzeramā
ūdens trūkums. Stundas autore – Daiga Rudzīte.

«Mums ir jāveicina dabas un kultūras novērtēšana un aizsardzība»
Kandavas internātvidusskolā Pasaules lielākajā mācību stundā skolēni paši izvēlējās
pievērsties 11. ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķim – dabas un kultūras mantojuma
saglabāšanai. Skolēni veidoja sarakstu ar dabas un kultūras vērtībām Kandavas novadā, kas
būtu jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Noskaidroja vecāku viedokli par izveidoto sarakstu, to
pilnveidoja, un rezultātā sarakstā iekļāva 12 Kandavas novada kultūras un dabas vērtības.
Skolēni devās ekskursijā – iekļauto vērtību iepazīšanā, kura maršrutu sastādīja paši. Tika
apmeklēts arī Kandavas novadpētniecības muzejs. Savukārt Kandavas novada Domē tika
noskaidrots, kā pašvaldība rūpējas par kultūras objektiem. Skolēni izvērtēja, kādā stāvoklī
šobrīd atrodas kultūras un dabas objekti un apņēmās rūpēties par tiem, kuri šobrīd atstāti
novārtā. Stundas autore – Dzintra Mellakaula.
«Bēgļu kustība 20. un 21. gadsimtā»
Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā Pasaules lielākajā mācību stundā jaunieši uzzināja, cik
dažādi ir bēgļu kustības cēloņi un kādas ir bēgļu tiesības. Stundas turpinājumā viņi grupās
izspēlēja dažādas situācijas. Viena grupa iejutās bēgošas ģimenes situācijā, kurai dotas
piecpadsmit minūtes, lai sakravātu mantas un dotos. Otra grupa iejutās politiķu un ierēdņu
lomās, kuri gatavoja bēgļus uzņemošās valsts plānus, atbalsta programmas. Trešā grupa
iejutās cilvēktiesību aizstāvju lomās, savukārt ceturtā un piektā izzināja grūtības un situācijas,
ar kurām sastapās latviešu bēgļi I un II Pasaules kara laikā. Sestā un septītā grupa bija
mūsdienu bēgļi un mūsdienu Latvijas sabiedrība. Stunda lika aizdomāties par
vispārcilvēciskajām vērtībām, kas vieno mūs visos laikos. Stundas autore – Larisa Želve.
«Saruna par to (trauksmaino omu)»
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4. klasē miera un taisnīguma tēmas tika iepazītas, izzinot
trauksmaino omu jeb nemierpilno garastāvokli. Bērni runāja par vardarbību pasaulē, tās
dažādajiem veidiem, izpausmēm un kā to novērst, noslēgumā saprotot, ka ir izaicinājumi, ar
kuriem var tikt galā, tikai kopīgi darbojoties. Stundas autore – Ineta Misāne.
«Eko ģitāru izgatavošanas meistarklase»
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, sadarbojoties ar Liepājas Pop Rok skolu, Pasaules lielākajā
mācību stundā izgatavoja eko ģitāras no dabā pieejamiem materiāliem un videi draudzīgā
veidā, tādējādi izzinot un praktizējot ilgtspējīgu cilvēces un dabas mijiedarbību. Bērniem tika
pilnveidotas tehniskās iemaņas, viņi mācījās elektrisko ģitāru uzbūvi, kā arī kopīgi radīja
muzikālu priekšnesumu. Stundā tika stiprināta starppriekšmetu saite: apskatītas mūzikas,
dabas mācības, mājturības un tehnoloģiju tēmas. Stundas autore – Andra Jākobsone.

«ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķis: Nabadzība un tās novēršana»
Bauskas Valsts ģimnāzijā Pasaules lielāko mācību stundu par nabadzību un tās novēršanu 9.
klase bija sagatavojusi 8. klases skolēniem. Jaunieši pētīja situāciju Bauskas novadā un bija
sagatavojuši ziņojumus par sociālo nevienlīdzību, maznodrošinātajām ģimenēm, cilvēkiem ar
funkcionālajiem traucējumiem, veciem cilvēkiem u.c., kuri ir pakļauti nabadzības riskam. Viņi
uzzināja, ka nabadzībai ir dažādi veidi. Stundas autores: Solvita Lauzēja, Ingrīda Slaktere.

«Izdejo savu mērķi!»
Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķi tika
iepazīti caur deju un kustību. Bērni attēloja domas, jūtas, pieredzi ar ķermeņa kustībām un
iepazina gan «mazo pasauli» - savu ķermeni, kas nes ģenētisko informāciju un informāciju
par katra indivīda pieredzi, dzīvesveidu, gan arī «lielo pasauli», kas nes ziņas par tagadni,
pagātni un nākotni. Skolēni uzzināja par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, vērtēja to
aktualitāti. Veidoja STOPkadrus - improvizētas izspēles, perfomances. Stundas autores: Baiba
Miķelsone, Dace Lielmane.

