Ekoskolu Vasaras forums

No 8. līdz 10. augustam Nīkrāces Ekoskolas koordinatore Mārīte Vanaga piedalījās
Ekoskolu Vasaras forumā Kokneses internātpamatskolā, savukārt no 10. līdz
13. augustam tur pulcējās 100 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no visas Latvijas. Šo skolēnu
vidū bija arī trīs Nīkrāces Ekoskolas skolēni Emīls Bents, Agnese Dace Kaktavičus un
Erīna Līna Āboliņa. No 8. līdz 10. augustam Kokneses internātpamatskolā notika plašs
vides izglītības un pieredzes apmaiņas pasākums – Vides izglītības fonda organizētais
Ekoskolu Vasaras forums. Forumā pulcējās 110 koordinatori no Ekoskolām visā Latvijā,
lai dalītos pieredzē, iepazītos ar aktualitātēm vides izglītībā un apgūtu, kā sniegt
atbalstu jaunajiem vides līderiem. Pasākuma programmā bija iekļautas dažādas
informatīvas un praktiskas aktivitātes, kuras vadīja pieredzējuši vides eksperti un
lektori, ar kuriem tika pārrunātas tādas tēmas kā brīvdabas pedagoģijas principi,
atkritumu samazināšana skolas ikdienā, biodaudzveidība, aprites ekonomika un
jauniešu pilsoniskā aktivitāte. Pedagogiem bija arī iespēja papildināt prasmes
praktiskajā darbnīcā kopā ar bloga edamzale.lv autori Marutu Rampāni, kura stāstīja
par videi draudzīgu gatavošanu. Pedagogi paaugstināja kvalifikāciju un zināšanas par
aktuālajām vides problēmām, veicināja mācību metožu izplatību, kas var atbalstīt
atsevišķus jauniešus kā viedokļu līderus vides jautājumos, kā arī nodrošināt pieredzes
apmaiņu starp programmā iesaistītajām skolām. Apzinoties mūsdienu industriālās
lauksaimniecības ietekmi uz vidi, pasākuma laikā tika arī samazināts dzīvnieku
izcelsmes produktu daudzums dalībnieku ēdināšanā. Savukārt no 10. līdz 13.
augustam Kokneses internātpamatskolā pulcējās 100 aktīvākie Ekoskolu jaunieši no

visas Latvijas. Šī bija pirmā reize, kad rīkoja atlasi, lai pulcētu iniciatīvām bagātākos un
aktīvākos jauniešus. Pasākuma mērķis bija ne vien izglītot jauniešus vides jautājumos,
bet arī atbalstīt, motivēt un nostiprināt viņu prasmes rīkoties. Jauniešu forumā jeb
Vasaras Zaļajā skolā jaunieši piedalījās atraktīvās nodarbībās un meistarklasēs kopā ar
pieredzējušiem viedokļu līderiem un ekspertiem no vadošajām vides organizācijām.
Plašajā četru dienu programmā bija iekļautas nodarbības par tādām tēmām kā patēriņš
un tā ietekme uz vidi, apjoma mazināšana, un mežu aizsardzība. Radošajās darbnīcās
jaunieši varēja gūt vērtīgas prasmes radošo kampaņu plānošanā un videi draudzīgā
ēdiena un higiēnas preču gatavošanā. Skolēnu iespaidi par Vasaras forumu Visa šī
nometne man tik ļoti patika, ka gribētos aizbraukt vēl kādu reizi uz šo forumu. Man
patika viss, pat dubļu trase. Varēju iegūt jaunus draugus, zināšanas par eko lietām, un
ko vajadzētu darīt, lai dabā nenonāktu atkritumi. Ēdiens bija garšīgs. Man ļoti patika
iesaistīties projektā par dabu. Bija interesanti paklausīties arī par citiem projektiem.
Protams, neizpalika ballīte un filma. Pēdējā dienā mēs devāmies ekskursijā uz
Kokneses pilsdrupām, tur bija ļoti skaisti. (Erīna Līna Āboliņa) Es biju Vides izglītības
fonda rīkotajā pasākumā ‘’Vasaras zaļā skola’’, Bormaņos. Mums bija dažādas lekcijas
saistībā ar dabu. Es devos uz piecām lekcijām. Viena no tām bija darbnīca kurā varēja
pagatavot alternatīvos kosmētikas līdzekļus. Tas man ļoti patika. Manuprāt,
visinteresantākā bija nakts dubļu trase, kurā bija jāšķērso Pērses upe. Ēdināšana bija
veģetāra un manai ikdienai neierasta. Kopumā viss pasākums bija izdevies un
interesants, kā arī es ieguvu daudz jaunas informācijas un iespaidus. (Emīls Bents) Esot
"Vasaras Zaļās skolas forumā" uzzināju dažādas noderīgas lietas ikdienai. Piemēram,
kā pirkt un iegādāties veikalā pārtiku nekaitējot sev, dabai un citiem. Kā dot vēl vienu
iespēju stikla, plastmasa, metāla, apģērba, papīra lietām. Uzzināju dažas garšīgas
receptes, kuras ir daudz veselīgākas, garšīgākas nekā esmu pirkusi veikalā. Idejas,
kuras varētu pastāstīt citiem un pašai realizēt. Šo visu un vēl mazliet uzzināju lekcijās
un darbnīcās. Centīšos būt tik neizšķērdīga pret pārtiku, lietām un vairāk šķirot
atkritumus, zinot to, cik ļoti tie piesārņo Zemi. Brīdināt un pamācīt citus, kā labāk darīt,
nekaitējot sev, dabai un apkārtējiem. Samazināt atkritumu daudzumu. (Agnese Dace
Kaktavičus) Teksts: Mārīte Vanaga, Emīls Bents, Erīna Līna Āboliņa, Agnese Dace
Kaktavičus Foto: Mārīte Vanaga, Emīls Bents

