Ekoskolu ziemas forums 2017
Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltītais Ziemas forums pirmo reizi notika Rīgā,
Rīgas Rīnūžu vidusskolā no 24. līdz 26. februārim, tajā piedalījās arī Jelgavas 4.vidusskolas
pārstāvji – skolotāja Ginta Joča un 9.b klases skolnieces Marta Emīlija Kļavkalne un Elīna
Samuļone.
Ekoskolu foruma mērķis ir veidot izpratni par Ekoskolu programmā aktuālajām tēmām un palīdzēt Ekoskolu pārstāvjiem
labāk izprast, kā programmas vērtības iespējams īstenot praksē, lai ikdienā veicinātu videi draudzīgu rīcību. Forums sniedz
iespēju jauniešiem un pedagogiem no dažādām Ekoskolām iepazīt vienam otru un dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas un
prasmes, kā arī smelties iedvesmu zaļa dzīvesveida piekopšanai un popularizēšanai. To nodrošina daudzveidīga un piesātināta
foruma programma, kurā ietvertas ne tikai tematiskas nodarbības, bet arī aizraujošas aktivitātes, piemēram, pārgājiens un jau par
tradīciju kļuvušās Ekoskolu Olimpiskās spēles.
Forums aicināja dalībniekus iedziļināties nozīmīgos vides
jautājumos – kā labāk izprast bioloģisko daudzveidību Latvijas ainavās
un pasaulē, apzināties mūsu lomu klimata pārmaiņās un izvērtēt savu
ikdienas paradumu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu un atkritumu
daudzumu pasaulē. Savukārt praktiskajās darbnīcās skolēni un pedagogi
apguva lietderīgas prasmes, piemēram, kā ekoloģiski gatavot ēst vai
radīt modernu apģērbu, kā rīkot pasākumus, pēc iespējas mazinot to
ietekmi uz vidi, un kā bez atkritumu radīšanas pagatavot pašiem savas
higiēnas preces.

1. diena – piektdiena, 24.02.2017.
Ap 12.00 ieradāmies Rīgas Rīnūžu vidusskolā,
reģistrējāmies, iekārtojāmies klasēs. Tad bija foruma
atklāšana, kurā uzrunas teica foruma un ekoskolu
programmas vadītāji, skolas direktors, kā arī valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Pēc foruma atklāšanas
visi skolēni tika sadalīti grupās, un katrai tika piešķirts
viens grupas vadītājs. Mūsu grupas vadītājs bija jauns
un ļoti jautrs puisis, kas prata mūs iedrošināt un pierunāt
tad, kad to visvairāk vajadzēja. Līdz vakariņām mēs
iepazināmies viens ar otru, pastāstījām par sevi,
spēlējām dažādas spēles un izveidojām plakātu par savu
grupu un to, ko vēlamies iegūt no šī foruma. Pēc
vakariņām visi devāmies uz skolas sporta zāli, jo tur
norisinājās „Olimpiskās spēles”. Šajās spēlēs bija
stafetes, kurās piedalījās arī īpašie viesi – Ineta
Radēviča, Jeļena Rubļevska un Baiba Broka. Vakara
noslēgumā bija ballīte un brīnišķīgais grupas „Carnival
Youth” koncerts.
2. diena – sestdiena, 25.02.2017.
Otrā diena iesākās ar rīta rosmi. Pēc brokastīm notika ļoti
interesantas lekcijas par vidi, vienas no interesantākajām bija –
“Kāpēc modes pasaulē nepieciešama (r)evolūcija?“, ‚“Klimata
pētījumi Grenlandes ledājos“, ‚“Izmestās pārtikas dārgā cena“. Pēc
tam sekoja refleksijas uzdevumi, kuros apspriedām un veidojām
plakātu ar lietām, ko esam ieguvuši no Ekoskolu foruma. Pēc
pusdienām grupās devāmies pārbaudīt savas zināšanas, ko esam
ieguvuši lekcijās. Kad bijām izpildījuši visus uzdevumus, bija
jādodas uz praktiskajām nodarbībām.

Vispieprasītākās darbnīcas bija – “Videi draudzīgas uzkodas“, “Hennas tetovējumu darbnīca“, ‚“Kā dzīvot bez
atkritumiem – pašgatavotas higiēnas preces“. Tad sekoja vakariņas un pēc tam iesvētību taka. Iesvētību takā skolēniem bija
jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, jāattēlo vārds „hidroelektrostacija“. Pedagogiem tikmēr notika Ekoskolu pieredzes
apmaiņa, kā arī informēšana un apspriede par ekoskolu programmas aktualitātēm un starptautiskajiem projektiem. Vakarā
baudījām Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltīto kūku.

3. diena – svētdiena, 26.02.2017.
Rīts iesākās ar ziemīgu pārgājienu Mangaļsalā. Ejot pa taciņu līdz jūrai, varēja apskatīt vairākus fortus, kurus
cēlušas gan vācu, gan krievu, gan zviedru armijas. Pati Mangaļsala ir sens zvejnieku ciemats, tāpēc, nonākot pie jūras,
mēs spēlējām ar zvejniecību un ūdeni saistītas rotaļas. Pēc pārgājiena atgriezāmies skolā uz foruma noslēgumu, kurā
Rīnūžu vidusskolas skolēni bija sagatavojuši mazu pārsteigumu par godu meteņiem – viņi dziedāja un dejoja. Tas bija
ļoti jauki no viņu puses!
Kopumā šo forumu pavadījām labi, tas atstāja patīkamas emocijas, ieguvām jaunu pieredzi un zināšanas
ekoloģijas jomā.
Rakstu sagatavoja Marta Emīlija Kļavkalne un Elīna Samuļone

