UNESCO nedēļa Daugavpils Vienības pamatskolā
UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan
starptautiskā mērogā, tāpēc no 13.–19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau
ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Tā šogad veltīta stāstiem par mantojumu. UNESCO nedēļā
ikviens caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām, kas mīt
katrā Latvijas novadā, tika aicināts iepazīt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO
starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem.
Arī mūsu skola šogad aktīvi darbojās UNESCO nedēļā.
16. oktobrī skolā notika vairākas tikšanās ar cilvēkiem, kas piedalījās Baltijas ceļā pirms 25 gadiem. 7.a
klases skolēni tikās ar Baltijas ceļa dalībnieku Jāni Spāģi, kurš pastāstīja daudz interesanta par Baltijas
ceļu. Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā par Baltijas ceļa vēsturisko
nozīmi. Esam lepni, ka Baltijas ceļā ir piedalījies arī mūsu skolas darbinieks, direktores vietnieks
saimniecības jomā Jānis Macijevskis. Ar viņu tikās 5.a klases skolēni. Emocionālas tikšanās ir notikušas
arī 2.b, 6.c klasēs, ir pierakstītas dalībnieku atmiņas projektam „Baltijas ceļa stāsti”. Atmiņu pieraksti
nosūtīti uz UNESCO LNK. Par Baltijas ceļa tēmu interesējās arī 5.b, 5.c, 2.a klašu skolēni.
Vairākās klasēs (4.a, 4.b,3.a, 3.b, 1.a, 1.b, 1.c) notika audzināšanas stundas par tēmu „Dainu skapis –
latvju dārgums”. Skolēni iepazinās ar materiālu „UNESCO Latvijas mantojuma skapis”, īpaši pievēršot
uzmanību Dainu skapim kā unikālai Latvijas kultūras vērtībai. Tika akcentētas latviešu Dziesmu un deju
svētku tradīcijas, apgūtas Latgales novada tautas dziesmas.
Sagaidot UNESCO nedēļu, notika arī diskusija „UNESCO mantojuma saglabāšanas un krāšanas nozīme
tautu ilgtspējīgu vērtību izkopšanā”. Diskusijā piedalījās 9.a klases skolēni audzināšanas stundas
ietvaros.
UNESCO nedēļā notika izglītojoša izstāde „UNESCO Latvijas dārgumi”, 2.stāva gaitenī izstādītas
skolēnu kolāžas par šo tēmu. Izstādes organizatore ir sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova.
16. oktobrī notika arī klases stundas par „Daugavas lokiem”, kas ietilpst UNESCO Pasaules mantojuma
nacionālajā sarakstā (6.a, 6.b, 7.b). Skolēni iepazinās ar šo objektu, noskatoties videofilmu, veidojot
par to savus plakātus. 6.a klases skolēni intervēja cilvēkus, kas piedalījušies dabas parka „Daugavas
loki” veidošanā.

Paldies visu klašu skolēniem, klašu audzinātājām, sociālo zinību un vēstures skolotājiem par aktivitāti
UNESCO nedēļas laikā!
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