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LAI veidotu

priekģstatus par
to, kāda ir pasaule un kā tajā
veiksmĪgi un produktīvi dar-

'boties, cilvēkam nepietiek ar
teorētiskaj ām zināšanām. Tādēļ pģekta Skoļa 2030 iewa-

ros paredzēts, ka skolēniem

gudrĪbas

8rāmatu

'Als Lanijas uakts meži jauniešu izglītošanu praktizē jau
vairākus gadus, un kopā ar
izgliu-bas ekspertiem skolās

visā Latvijā tiek reaļizētas

mācību progr.ļmmas daŽāda
vecuma bērniem - sākot no
bērnudārza līdz pat augstskolas gaitu uzsākšanai. Šogad nodarbību klāstam pievienojies koksnes biorafinē-

šanas temats

vidusskolē-

niem, kura pilotprojekts tika
reaļizēts Rīgas Tēikas vidusskoļā.

<Koksnes biorafinēšanas

mācĪbu procesā apvienojas

gan Ļīmijas, gan fizikas, gan
dizaina un ekonomikas discplĪnas, un tas veidots kā starp-

priekšmetu temats jaunā mācību satura ietvaros, lai Īste_
notu kompetenču pieeju izglttība. ŠĪ temata iefuaros skolotājiem ir dota iespēja parādr1 skolēniem, kur un kā zinā-

šanas par mežu var pielietot

reālajā dzĪvē, kā strādā lsĪmijā
un fizikā apgutās teorļas, ļaujot skolēniem no dabā iegu-

tiem resursiem izveidot materiālu, kas var but inovatīvs
un praktiski noderĶ,> skaid-

ro LVM

Skolu programmu

veidotāja Līga Abizare.

Divas dienas Rīgas Teikas
vidusskolā vidusskolas kļašu
skolēni darbojās laboratorijā, lai pašu spēkiem no daŽādu koku skaidām iegutu
celulozi, kuru tālāk iespējams izmantot siļtināšanas
materiāļa un citu produktu
izveidei. Metode tika izstrā-

dāta, sadarbojoties

Skola

203A programmas eksper-

tiem, LVM un Koksnes Ķmijas instituta speciālistiem.
<Izmantojot Ķ_mļas stun_

dās apgtto teoriju, skolēni

koksni apstrādāja, izraisot
tās sadalīšanos, kā rezuļtātā

tika ieguta celuļoze. SavukaĪt

fizikas zināšanas bija jāpie-

lieto, Iai izpētĪtu, kāda ir ma-

Bior*finēŠaffias

nodarbihai
pietiel* ar

stamdarta
skolas Ļinnijas
labeiratoriias

apfiļroiumu

teriāļa siltumvadĪšanas spēja,D stāSta Līga Abizāre un
piebilst, ka izpratne par ekonomiku vajadzrga, lai saprastu plašāku kontekstu - kāda
ir resursu pieejamĪba, produkta dzīves cikls, ilgtspēja
un tā tāļāk. Noslēgumā skolēniem bija nepiecieŠams
veikt secinājumus.
Jāmācās arī skolotājiem

metodi
iestrādāt izglĪtības materiā<Paredzēts šo mācĪbu

los vidusskolam, konkrēti 11.
klases skolēniem. Rīgas Tei-

kas vidusskolā to izmēģinā-

jam, plānots, ka nākamā skola, kas sekos šim piemēram,
bus Jelgavas Spīdolas ģimnā-

zija' bet jau no 2020.ļ202I'
mācību gada arī parējās Latvijas skolas,> atklāj pojekta
Skola 2030 pārstāvis Kārlis
Greitans.

VĻš

piebilst,

ka

skolu gatavr-bas pakāpes Īste-

not

kompetencēs baļstītu
mācību saturu, īStenot Situācļas, kurās kompleksi jarisina dažādi uzdevumi, atšĻiras
- ir mācību iestādes, kas cenšas šādi strādāt jau vairākus
gadus un arvien ir atvērtas
jatrnam idejām un inovatr--

vām pieejām, bet citās savu-

kārt nepieciešams papildus

izglītot pedagogus, kā strādāt
ar jaunajam metodēm. <Runājot konkrēti par šo mācību

metodi, sadarbībā ar LVM

notiks arī profesionālās pilnveides kursi pedagogiem, ku-

ru ietvaros skolotājiem tiks

mu saimniekošana. Skaidas,
kuras skolēni izmantoja celulozes ieguvei, tika savāktas pēc dizaina un tehnoļoģiju nodarbības, kuras laikā
tika ēveļēti apses koka dēļi.
<Skolēni ne vien izgatavoja
celulozi, bet arī mācļās liet

formācļa, kā ar to strādāt,>

papīru, kurš tiks izmantots
apsveikuma kartīšu izgatavošanai. Savukārt siltumizo_

Ar entuziasmu un bez

varētu reāļi

sniegta visa nepieciešamā insola Karlis Greitans.

atkritumiem

Metode turklāt māca, kas ir
zaļā, lineārā jeb bezatkritu-

lējošais materiāls tapa kā
prototips materiālam, kuru
'izmantot

ēku

siltināŠanai,> stāsta RĪgas
Teikas vidusskolas dizaina
un tehnoļoģiju skolotājs Pē-

teris Kaļva.

Projekta Skolas mežs ietvaros Rīgas Teikas vidusskolas skolēni ir piedalļu_

šies arĪ mežaudzes stādīšanā
un kopšanā. Savukārt biorafinēšanas nodarbībā uzska-

tāmi varēja secināt, cik
daudzveidīgu ienākumu
avots ir mežs - kā zemāko
ienākumu resursu to var sadedzināt malkā, no koksnes
var gatavot mēbeles, bet vēr-

tĪgas ir pat skaidas, ko paras_
ti uzskata par blakusproduk-

lu

bez nozīmīgas vērtības,

taču, kā izrādās, pat no skai-

