Rīgas Stila un modes tehnikums 2021.gada
26.aprīlī Zoom tiešsaistē organizēja lekciju “Vai
Tehnikums var būt Ekoskola?”.
Lekcijas mērķis bija iepazīstināt citas
profesionālās izglītības iestādes ar Ekoskolas
ideju, mērķiem un uzdevumiem, kā arī dalīties ar
savu pieredzi, kā uzsākt dalību Ekoskolu
programmā.

Lekciju atklāja Rīgas Stila un
modes tehnikuma direktore
Ulrika Naumova, kas tic, ka
Ekoskola ir nākotnes skola un
saprot, ka pēc 10 gadiem jebkura
sabiedrības aktivitāte tiks vērtēta
pēc tās ietekmes uz vidi.

Liels paldies Vides izglītības
fonda
Ekoskolu
projekta
koordinātoram Latvijā Danielam
Trukšānam,
kurš
detalizēti
skaidroja Ekoskolas būtību un
uzdevumus, kā arī aicināja katru
no profesionālajām izglītības
iestādēm
iesaistīties
šajā
programmā.
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Rīgas Stila un modes tehnikuma
projekta koordinātore Agnese
Breice dalījās ar pieredzēto un
paveikto, uzsākot Ekoskolas
projektu Tehnikumā. Uzsvēra, ka
galvenais ir atrast kolēģi, kas grib
šo projektu attīstīt un ieinteresēt
audzēkņus par to cik svarīgi ir
lēmumi ikdienā.
Vislielākais paldies lektorēm
Ingrīdai Bērziņai un Viviānai, kas
ir Ekoskolas vadītāja no Pļaviņu
novada ģimnāzijas, kas ir
Ekoskola jau 10 gadus! Lektores
dalījās ar pēdējos desmit gados
pieredzēto,
attīstītajiem
projektiem, idejām un kopīgiem
pasākumiem, kas Pļaviņu novadā
jau ir tradīcijas.
Lektores atzina, ka viņām
Ekoskola jau ir dzīvesveids un
viņas priecājas par katru, kas
iesaistās šajā projektā. Viena no
atziņām, kas izskanēja bija, ka
pirmajā
gadā
ir
jāsaprot
Ekoskolas sistēma un tad jau ar
lielu prieku var darīt gan vietēja
mēroga
aktivitātes,
gan
starptautiskus!
Īpašs projekts, ar ko lepojas
Pļaviņu novada dome, ir Pasaules
Dabas fonda un pasaules vadošā
pārtikas
pārstrādes
un
iepakošanas risinājumu uzņēmuma Tetra PAK izsludinātā konkursa “Klimata vēstnieks 2020”
galvenais tituls – nominācijā “Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks /kolektīvs”.
Lekcijā dalību ņēma 44 klausītāji – Rīgas Stila un modes tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Liepājas valsts tehnikuma, Rīgas valsts tehnikuma,
Olaines Tehnoloģiju koledžas, Smiltenes tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Vidzemes tehnoloģiju
un dizaina tehnikuma, Daugavpils būvniecības tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa Koledža
Barkavas struktūrvienības, Saldus tehnikuma, Izglītības un zinātnes ministrijas, Malnavas
koledžas, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, Rīgas Tirdzniecības
profesionālā vidusskolas, Rīgas Tehniskā koledžas, Ventspils tehnikuma, Valmieras tehnikuma,
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Ogres tehnikuma pārstāvji.
Paldies Jums visiem par interesi, dzirdīgām ausīm un tiekamies Ekoskolu projektā!
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