Ekoskolu Klimata forums Mazzalvē

No 28. jūlija līdz 2. augustam notika Ekoskolu vasaras lielākais notikums – koordinatoru
un jauniešu forums, kas šogad norisinājās tik aktuālās klimata pārmaiņu tēmas
ietvaros. Šajā forumā piedalījās arī Nīkrāces pamatskolas Ekoskolas koordinatore
Mārīte Vanaga un divi jaunieši – Renārs Jansons un Artūrs Grundmanis. Forums notika
Mazzalves pamatskolā, gleznainā vietā Dienvidsusejas upes krastā un pulcēja vairāk
nekā 200 dalībniekus – skolotājus un skolēnus no 75 izglītības iestādēm no visas
Latvijas. Ekoskolu vides forums ir izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums Ekoskolu
pārstāvjiem. Tā ietvaros notiek apmācības un praktiskas nodarbības, kas sniedz iespēju
dalīties pieredzē par vides izglītības īstenošanu. Forums pulcē aktīvākos Ekoskolu
programmas dalībniekus un sniedz viņiem vajadzīgās zināšanas, prasmes un praktiskos
instrumentus kā pamatu kvalitatīvu jauniešu vides iniciatīvu īstenošanai un klimata
pārmaiņu aktualizēšanai skolās un vietējā sabiedrībā. Ekoskolu koordinatoru
forums no 28.–30. jūlijam Forumu atklāja “Vides izglītības fonds” kopā ar Mazzalves
pamatskolas un Neretas novada domes pārstāvjiem. Tālāk sekoja iepazīšanās
aktivitāte un Ekoskolas koordinatore iepazīstināja ar savu pieredzi šajā programmā.
Visizzinošākais bija priekšnesums “Leģendas Ēberģes muižā”. Mūs iepazīstināja ar
Ēberģes muižas vēsturi, cilvēku dzīvi tajā līdz mūsdienām. Iepazīstināšanu veica
Ēberģes muižas muižkungs, madāma, zilā dāma un muižas ragana. Pasākums bija
izcils. Otrajā dienā tikāmies ar vides ekspertiem un lektoriem nodarbībās:
Energoefektivitātes novērtēšana skolā (Valdis Ratniks);
Kas ir pārtikas cirks un kā to beigt spēlēt? (Artūrs Jansons);
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Klimata mainība Latvijā (Inga Retiķe);
Zāļu tēja – dzīvesveids vai eksotika (Ilze Herberga, Kārlis Ozoliņš);
Veselīga ēšana skolā (Laura Grēviņa).
Savukārt jaunas iemaņas apgūt un radoši izpausties bija iespēja dažādās tematiskajās
darbnīcās – kopā ar vides žurnālisti Anitru Toomu uzzinājām zaļās alternatīvas
mājsaimniecībām un tamborējām no lupatiņām, vietējā biškopja vadībā degustējām
medu un uzzinājām, ko nozīmē ekoloģiskā biškopība. Arī skolotāji bija sagatavojuši
darbnīcas, kurās varēja dalīties iemaņās – dekupāžas, papīra un auduma atlikumu
radošā izmantošanā. Ar Sniedzi Popkovu gatavojām dabīgo kosmētiku, noslēgumā bija
muzikāls vakars ar čellu duetu koncertu, Mazzalves pamatskolas estrādes ansambļa
uzstāšanās un deju apmācības. Trešajā dienā bija sarūpēts piedzīvojums – laivu
brauciens pa Mēmeles upi (10 km). Laivu brauciens bija piedzīvojumiem bagāts un
neaizmirstams. Jauniešu Klimata forums Mazzalvē no 30. jūlija līdz
2. augustam Nometnes sākumu atklāja piedzīvojumiem pilna iesvētību taka, bet
nākamajā dienā jaunieši tikās ar lektoriem un piedalījās izzinošās nodarbībās.
Forumā viesojās Inga Retiķe un Jānis Bikše ar lekciju par klimata mainības ietekmi
Latvijā un ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, Dita Lase ar lekciju “Kā izvēlēties pārtiku un
gatavot maltīti, nekaitējot klimatam” un Elīna Kolāte, kura aicināja izzinošā pastaigā
gar upi. Neizpalika arī radošās darbnīcas, kurās bija iespēja iepazīt bioloģisko
daudzveidību, gatavot veselīgas uzkodas, māla podus, sapņu ķērējus un hennas
tetovējumus, veidot komiksus un apdrukāt kreklus. Pārējā laikā aktīvi atpūšoties
dabā, piedaloties zināšanu konkursā un dodoties ekspedīcijā, Ekoskolu forums deva
iespēju jauniešiem iepazīt vienam otru, gūt jaunas zināšanas, kā arī deva papildu
motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi. Teksts un foto: Mārīte
Vanaga, Nīkrāces ekoskolas koordinatore
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