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Valstiskās apziņas stiprināšanas un patriotiskās audzināšanas pasākumi skolēniem
2013.gada 8.novembrī plkst.12:00 Latvijas Kara muzejā Valsts izglītības satura centrs sveiks un pateiksies
skolēniem, pedagogiem, izglītības iestādēm par nozīmīgo darbu skolēnu patriotisma audzināšanā un līdzdalību
projekta „Mana Latvija” pasākumos.
Uz sarīkojumu ir aicināti valsts jubilejas sagaidīšanas norišu koordinatori pašvaldībās, konkursa „Kas interesants
skolas muzejā?”, kā arī vides interešu izglītības projekta „Zaļākai Latvijai” dalībnieki.
VISC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties Latvijas
Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, 2012.-2013.gadā īstenoja skolēnu pilsoniskās un patriotisma
audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, piedāvājot iespējas bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu spējām,
interesēm un talantam iesaistīties minētajā projektā – piedalīties mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas un vides konkursos, pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un
novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.
Lai sekmētu skolēnu nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanos, Latvijas izglītības iestādēs tika
īstenoti daudzveidīgi skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumi.
Pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros 2013.gada novembrī VISC organizē vairākus noslēguma pasākumus:






6.novembris-20.novembris - Interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde „Kur saulīte
rotājās”, Rīgas Kongresu namā;
7.novembris plkst.13:00 - Skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” noslēguma
sarīkojums 10.-12.klašu laureātiem, O.Vācieša muzejā, O.Vācieša ielā 19, Rīgā;
8.novembris plkst.12:00 - Noslēguma sarīkojums skolēnu patriotisma audzināšanas pasākumu ciklam
„Mana Latvija” (Konkursa – skates „Kas interesants skolas muzejā?” noslēgums, vides izglītības projekta
„Zaļākai Latvijai” noslēgums, Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā;
20.novembris plkst.14:00 - Skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 1.-9.klašu
laureātiem un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” noslēgums. Rīgas
Latviešu biedrības namā, Rīgā.
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