Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākumu cikls izglītības iestādēs
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”
LABO DARBU FESTIVĀLS 2018
dalībnieku informācija

2018.gada 3.oktobrī no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00 Rīgā, “People Work” konferenču
telpās E. Birznieka Upīša ielā 21 norisināsies “Labo darbu festivāls 2018” (turpmāk –
Festivāls). Festivālā skolēnu komandām būs iespēja dalīties savā pieredzē dažādu līdzdalības
aktivitāšu un labo darbu īstenošanā gan izglītības iestādes ietvaros, gan vietējā kopienā.
Pateicamies Jūsu izglītības iestādes komandai par 2017./2018. mācību gadā īstenoto
Labo darbu, kuru pieteicāt Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonam. Apstiprinām
komandas dalību Labo darbu festivāla Rīgas posmā!
Pasākuma norises vieta: “People Work” telpas E. Birznieka Upīša ielā 21, Rīgā
Pasākumu norises laiks: 2018. gada 3. oktobris plkst. 13:00–17:00 (uzstādīšanās
no 12:00)
Izglītības iestādes komanda: četri skolēni un pavadošais skolotājs.
Festivāla ietvaros Jūsu komanda prezentēs savu labo darbu un iepazīsies ar citu skolu
izvirzītajiem labajiem darbiem labo darbu Expo izstādē.
Aicinām visus dalībniekus:
Prezentēt savas skolas veikto labo darbu interaktīvā veidā – sagatavojot nelielu
aktivitāti saistībā ar jūsu īstenoto labo darbu, ko citi dalībnieki var izpildīt piecu
minūšu laikā (katrai komandai būs pieejams galds, kura augstums ir 73 cm,
platums ir 70 cm, virsmas garums ir 150 cm)
Sagatavot uz A4 lapas vizuālu noformējumu savai darbnīcai, iekļaujot skolas un
labā darba nosaukumu
Noformulēt 2-3 minūšu stāstījumu par savu labo darbu (iekļaujot skolas
nosaukumu, labā darba mērķi un darba norisi) - pasākuma laikā tiks izveidota jūsu
projekta video vizītkarte.

Festivāla ietvaros Jums būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās, lai attīstītu idejas
jauniem labajiem darbiem:
Projektu veidošanas darbnīcā varēsiet uzzināt kā veidot projektus un kādi ir
aktuālie projektu finansējuma konkursi skolēniem
Starpkultūru dialoga darbnīcā varēsiet veidot sīriešu saldumus un iepazīt
patvēruma meklētāju dzīvi Latvijā
“Palīdzēsim.lv” un “Enģeļu pasts” radošajās darbnīcās varēsiet uzzināt kā izmantot
savu radošumu, lai palīdzētu un iepriecinātu līdzcilvēkus
Kaķu mājas darbnīcā varēsiet piedalīties kaķu ziemas mājas izveidē Rīgas
pilsētvidei
Skolotājiem būs iespēja piedalīties darbnīcā par projekta posmos izmantojamām
metodēm, lai veicinātu jauniešu aktīvu iesaisti projektu izveidē un ieviešanā.

Darba kārtība
12:00 - 13:00

Labo darbu stendu iekārtošana

13:00 - 13:15

Pasākuma atklāšana

13:15 - 15:30

“Kā mans labais darbs mainīja Latviju” - iedvesmas stāsts

13:30 - 15:00

“Mūsu labie darbi” – izglītības iestāžu labo darbu Expo
izstāde

15:00 - 15:30

Kafijas/tējas pauze

15:30 - 16:30

“Iedvesma jauniem labajiem darbiem” – radošās
darbnīcas ar ekspertiem no NVO sektora:
- Projektu veidošanas darbnīca
- Starpkultūru dialoga darbnīca
- Radošuma un labdarības darbnīcas

16:30 - 17:00

Pateicības un muzikālais pārsteigums

Labo darbu festivālu nolikums pieejams: www.ej.uz/ldnolikums
Detalizēta informācija par Festivālu pieejama, sazinoties ar koordinatori Annu Īviņu,
tālr. 29600843, e-pasts: aivina@edu.riga.lv.

