Ekoskolu Ziemas forums 2017

No 24. līdz 26. februārim Rīgas Rīnūžu vidusskolā notika Ekoskolu Ziemas forums.
Pirmo reizi šis forums notika Rīgā. Ar šo forumu tika svinēta 15 gadu jubileja kopš
Ekoskolu programmas aizsākuma Latvijā 2002. gada. Trīs dienu garumā Ekoskolu
skolēni un pedagogi piedalījās izglītojošās nodarbībās, prasmju darbnīcās, kā arī
aizraujošos kopīgos piedzīvojumos – no ekskursijām līdz pat Ekoskolu Olimpiskajām
spēlēm. Forumā piedalījās vairāk kā 300 cilvēki – skolotāji un skolēni no visas Latvijas,
tajā skaitā arī Nīkrāces pamatskolas Ekopadomes pārstāvji Monta Brūvere, Ričards
Hermanis un skolotāja Mārīte Vanaga. Ekoskolas Ziemas forumu atklāja Valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Tālāk sekoja amatpersonu un skolas pārstāvju uzrunas.
Visus klātesošos iepriecināja skolēnu skanīgās balsis no Rīnūžu vidusskolas kora. Pirmā
diena tika aizvadīta ar iepazīšanās aktivitātēm, Ekoskolu Olimpiskajām spēlēm un
Carnival Youth koncertu vakara noslēgumā un ballīti. Foruma otrā diena tika aizvadīta
lielā rosībā – notika gan zināšanu nodarbības, gan prasmju darbnīcas, sniedzot
jauniešiem, un pedagogiem iespēju apgūt dažādas dabai draudzīgam dzīvesveidam
noderīgas lietas. Dienas noslēgumā piedzīvojumiem pilna nakts trase! Trešajā dienā
dalībnieki devās pārgājienā – Mangaļsalas mežu klāja bieza sniega sega, kas ļāva
baudīt februāra pēdējo dienu ziemas skaistumu. Staigājām pa Piejūras dabas parka
takām, baudījām svaigo gaisu mežā, pikojāmies, cēlām sniegavīrus, kur pēc tam
izveidojam kopbildi šim ziemas forumam. Tālāk ceļš veda uz jūru. Jūras liedagā
spēlējām spēles latviešu, krievu, angļu un vācu valodās, kur skolēniem un pedagogiem
vajadzēja atkārtot dažādus izteicienus šajās valodās. Atgriežoties no pārgājiena skolā,

mūs sagaidīja Meteņu svinēšana, kur skolēni bija pārģērbušies ķekatnieku drēbēs,
dziedāja, spēlēja tautasdziesmas. Pēc tam visi sastājāmies aplī ap lelli, kura tika
aizdedzināta. Šādi mēs no sevis aizdzenam visu slikto. Šajā forumā skolēni iepazinās
ar lieliskiem cilvēkiem, kurus vieno viens mērķis – uzlabot vidi, kurā uzturamies, 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. Šāda pieredze ir neaizmirstama. Notikušie pasākumi un
lekcijas saliedēja foruma dalībniekus, izveidojot lieliskas draudzības, izaicinot un radot
spēcīgas komandas turpmākam darbam. Paldies Vides izglītības fondam un Rīgas
Rīnūžu vidusskolai par pasākuma organizēšanu. Šādas tikšanās uzmundrina, motivē,
iedvesmo un saliedē tik daudz un dažādus skolēnus un skolotājus. Teksts un foto:
Mārīte Vanaga, ekoskolas koordinatore

