Ekoskolu Ziemas forums 2020
Salaspils 1. vidusskola
PROGRAMMA
Piektdiena, 28. februāris
13:30-14:50
15:00-15:50
16:10-16:50

17:00 -19:30

Reģistrācija un iekārtošanās
Pusdienas
Ekoskolu Ziemas Foruma 2020 atklāšana
Anna Romanova, Salaspils 1. vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore
Vera Kalniņa, Salaspils 1. vidusskolas direktore
Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs
Karīna Bāliņa, Salaspils novada domes vides inženiere
Andrejs Svilāns, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors
Daniels Trukšāns, Ekoskolu programmas vadītājs
Jauniešiem
Pedagogiem
17:00 -17:30
Foruma uzdevums jauniešiem
Ilze Samīte,
Sarunu festivāla LAMPA bērnu
un jauniešu programmas
kuratore
Daniels Trukšāns,
Vides izglītības fonds
17:30 - 19:30
Iepazīšanās, saliedēšanās un
pieredzes apmaiņas aktivitātes

19:30-20:20
20:30-21:30

21:40-23:00
23:30
8:00 – 8.30
8:30 – 9:15
9:20 - 09:50
10:00 – 12:30

Vakariņas
Tikšanās ar jauniešu viedokļu
līderi, profesionālu
skrituļslidotāju un vienu no
Latvijas spožākajiem vārdiem
ekstrēmā sporta pasaulē
Nilu Jansonu par viņa
dokumentālo īsfilmu
“Mind Your Step” (“Apzinies
savu soli”)

17:00 – 18:15
Ekskursija - Salaspils
iepazīšana.
I grupa

17:00 – 18:05
Iepazīšanās aktivitātes un
ieskats Salaspils Ekoskolu
pieredzē. (Skolu un
pirmsskolu pieredze)
II grupa

18:25 – 19:30
Iepazīšanās aktivitātes
un ieskats Salaspils
Ekoskolu pieredzē.
(Skolu un pirmsskolu
pieredze)
I grupa

18:15 – 19:30
Ekskursija - Salaspils
iepazīšana.
II grupa

Vakara saruna un bezatkritumu pieredzes
iepazīšana
Ulla Milbreta, Café M - zero waste kafejnīca

Vakara koncerts un naksniņas
Deju grupa Buras un muzikāls pārsteigums no Salaspils
Naktsmiers
Sestdiena, 29. februāris
Celšanās, sagatavošanās dienai
Brokastis
Tikšanās zālē
Dienas plāns un uzdevumu apraksts
12 izglītojošo nodarbību cikls ar dažādiem vides aizsardzības un izglītības ekspertiem
1. Modes revolūcija (Dace Saukuma, Latvia Fashion Revolution)
2. Kā lielās dzīves kārdinājumos nepazaudēties un turpināt dzīvot videi draudzīgi (Zane

12:30 – 13:30

Nuts, blogere, zanenuts.com)
3. Apļi, spirāles, piramīdas un kubi – kāpēc aprites ekonomika nespēj
darboties? (Edgars Felcis, ilgstpējas pētnieks, Susplace)
4. Ikdienas produktu dzīves cikla analīze un ekodizains (Ieva Freimane, Arita SmalkāBoriseviča, ZAAO un Dabas un tehnoloğiju parks “Urda”)
5. Neapēd Zemeslodi – videi draudzīgs izaicinājums. (Līva Ašmane, brīvprātīgā
jauniete biedrībā Dzīvnieku Brīvība)
6. “Klimats negaidīs!” un iniciatīva “Izmests nav pazudis” (Artūrs Toms Plešs, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs)
7. Radoša pieeja, izglītojot jauniešus par klimata pārmaiņām (Edgar Fresh,
Youtuberis)
8. Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem (Elīza Laizāne, biedrība Zaļā brīvība )
9. Klimata stāvoklis Latvijā, adaptācijas un ietekmes mazināšanas progress (Imants
Kukuļs, Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks)
10. Kādas ir planētas ekoloģiskās robežas? Patērētāju sabiedrības posts un iespējas
laboties (Jānis Brizga, biedrība Zaļā Brīvība)
11. Saruna par pasaules nākotni, krīze klimatam vai mūsu prātiem? (Artūrs Jansons,
Dabas Aizsardzības pārvalde, biedrība homo ecos:)
12. Ekoskolu programma pirmsskolā – metodes un prakses (Daiga Lāčgalve, Salaspils
novada pirmsskolas izglītības iestāde “Atvasīte” vadītāja)
Jauniešiem
Pedagogiem
Refleksijas uzdevumi
Refleksijas, pieredzes apmaiņas uzdevums un brīvais
Uzdevumi iegūto zināšanu
laiks
Uzdevumi iegūto zināšanu pielietojumam un
pielietojumam un jauniešu
sagatavošanās pieredzes apmaiņai.
foruma uzdevuma izpilde

13:30 – 14:20

Pusdienas

14:30 – 15:50

Ekoskolu programmas aktualitātes un koordinatoru
Paralēlās aktivitātes:
pieredzes
apmaiņa.
14:30 - 15:10
Zināšanu sacensības (II grupa)
Brīvā laika aktivitātes (I grupa)
15:10 - 15:50
Zināšanu sacensības (I grupai)
Brīvā laika aktivitātes (II grupa)
13 praktiskas prasmju darbnīcas
1. Kāpēc un kā runāt par vides jautājumiem? (Sandra Kropa, žurnāliste, raidījums
„Zināmais Nezināmajā”, LR1)
2. Efektīvas vides kampaņas (Komunikācijas vadības aģentūra Deep White)
3. Viltus ziņas jeb “Zaļās pīlītes” (Liene Brizga-Kalniņa, Latvijas Dabas fonds)
4. Koka pārvērtības darbnīca (meistars Pauls Jēgers)
5. Mēs un Plastmasa. Kā skaisti atrisināt plastmasas piesārņojuma problēmu? (Jauniešu
apvienība Precious plastic Latvia)
6. Digitālā satura veidošana sociālo mediju platformām (Jauniešu apvienība Pēdējais
Salmiņš)
7. Projektu iespējas jauniešiem (Madara Ērgle, Jaunatnes Starptautisko programmu
aģentūra)
8. Esi veiksmīgāks līderis (Līva Ašmane, brīvprātīgā jauniete biedrībā Dzīvnieku
Brīvība)
9. Videi draudzīga gatavošana (Renārs Purmalis, restorāns Vincents, raidījums Gatavo
Dabā)
10. Stils par 0,00 eiro (Elvita Rakstīte, iniciatīva Brīvbode, apvienība Free Riga)
11. Datorprasmju darbnīca (Artis Vijups, Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes
laureāts, Salaspils 1. vidusskola)
12. Komandas saliedēšana jauniešiem (Biedrība Piedzīvojumu gars)
13. Neformālās izglītības metodes (Biedrība Piedzīvojumu gars)
Vakariņas

16:00 – 18:15

18:15– 19:00

19:00 – 19:30

Sagatavošanās nakts trasei.

Tematiska priekšnesuma sagatavošana vakara
neformālai daļai un brīvais laiks.
19:00 – 19:10
Uzdevuma izklāsts
Paralēlās aktivitātes:
19:10 – 19:50
Baseins vai citas brīvā laika aktivitātes. (I grupa)
Priekšnesuma sagatavošana. (II grupa)
19:50 – 20:30
Baseins vai citas brīvā laika aktivitātes. (II grupa)
Priekšnesuma sagatavošana. (I grupa)

19:30 – 22:00

Komandu saliedēšanās nakts
piedzīvojuma trasē
Nacionālais Botāniskais dārzs

20:40 – 22:00
“Neformālā izglītība”
Vakara pieredzes apmaiņa ar priekšnesumiem un
foruma atbalstītāju loterija.

22:15 – 00:00

Noslēguma ballīte un naksniņas
Muzikāli priekšnesumi no pirmā repa improvizācijas teātra Latvijā “Brīvrunu Projekts”
un grupas Fools on Parade.

00:30
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 9:40
10:00 – 12:00
12.00 – 13.00
13:00 - 13:10
13:10 – 14:10

Naktsmiers
Svētdiena, 1. marts
Baseins jauniešiem
Celšanās, mantu un istabiņas kārtošana
Brokastis
Pārgājiens un aktivitātes pie Daugavas, kopbilde un kopīga (zib)akcija pilsētā
Jauniešu sagatavoto darbu, paveikto foruma uzdevumu prezentācijas
Papildus iespējas jauniešiem pēc foruma
Noslēgums
Pusdienas

Ekoskolu Ziemas forumu 2020 rīko “Vides izglītības fonds” projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana
Latvijā 2020. gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Pasākumu finansiāli
atbalsta Salaspils novada dome.

