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ļPBOJEKĪA Skolos rnežs ietvaros Rīgas Teikas vidusskolas skolēni ir piedali|ušies arĪ
mežaudzes stādīšanā un kopšanā. Savukārt biorafinēšanas nodarbĪbā uzskatāmi varēja
secināt, cik daudzveidĪgu ienākumu avots ir mežs.
dām var izgatavot augstvērtīgus materiālus, kas ne tikai
palīdz saimniekot bez atkritumiem, bet var but nozīmĪgs peĻas avots. (Protams,

starppriekšmetu metodes ir
ļoti interesantas skolēniem

un

neapšaubāmi vērtīgas,

tomēr no pedagogiem

tās

prasa papildu iedzļināša_

nos, zināšanas un savstarpēju sadarbĪbu, plānojot mācību stundu laiku un vielas apguvi. Taču šāda darbošanās
skolotājam ir arĪ lieļs gandarĪjums. Bērnus un jauniešus
jebkurš praktisks darbs aiz-

rauj, tas sniedz ļielāku izpratni un labak paliek atmirļā,) uzsver Pēteris Kal,va.

Turkļāt tehniskas iespējas
Strādāt inovatĪvi un starp-

disciplinari nebut nav dar-

gas un sarežģĪtas. Piemē-

ram, biorafinēšanas nodar-

bībai pietiek ar

standarta

skolas Ķmijas laboratorijas
aprīkojumu.

Rīgas Teikas vidusskolā
celulozes izstrādei kā papildu līdzekli bija vajadzĪgs nopirkt tikai jaudīgu bļenderi,
tas aIī viss. (ĪGrtēsim, kā šo
metodi vēl optimizēt. Taču

izejmateriāls - skaidas - ir
pieejams ikvienam.. Pro-

tams, skolu rocība ir daŽāda
un arī laboratorijās pieeja-

mie lĪdzeĶi, taču projekta
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C kmeno detektĪvi ir LVM ekoprogramma pirmsskolām - 5-7
gadus veciem bērniem. Īās mērĶis ir rosināt bērnos atbildĪbu pret
vidi, vairojot izpratni par vērtĪgo un lieko dabā. Pirmajā gadā bērni
darbojas uz vietas dārzir,rā, bet otrajā paredzētas nodarbības
dabā. Ekoprogrammai var pieteikties mācību gada sākumā līdz
20. septembrim, aizpildot anketu, bet ikviens bērnudārzs var
apg t programmu arī patstāvĪgi bez pieteikšanās, jo visi metodiskie materiāli atrodami mājaslapā Cukmens'lv.
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lzzini mežu! Mommodobo meistarklasēs ik gadu darboties
aicinātas 1.-6. klases vai putcir,ri, bet tās ir atvērtas arī vecāko
klašu sko[ēniem. Jāpiesakās mācību gada sākumā.
Meža ekspedrcļā var piedalīties 6. klašu skotēni, tai apg fu
dabaszinĪbas mežā kopĪga piedzīvojuma veidā. Ekspedīcija ir
aptuveni 2kmgaĒ izglrtojošs pārgājiens dabāar 10 meža izziras
pieturām pieredzē.iušu mežsaimnieku vadļbā. Pasākuma sntur5
veidots atbilstoši 6. klašu dabaszinĪbu mācĪbu programmai.
Pieteikšanās ekspedĪcijām notiek katru gadu no 10. aprļa tīdz
10. maļam elektroniski LVM mājaslapā.
rl MeŽa olimpiāde ir radošsun veseĶ āra mācību spēļu ideju
konkurss 7.-9. klašu komandām ār aktĪVās atP tas finālsacensĻ
bām LVM dabas Parkā īērvētē un galveno balvu čempionu komandai - ārzeŅu dabas ekspedtciju.
tPr.ojekta Skoļo 2039 ietvaros, sadarbojoties LU Starpnozau
izgFttības inovāciju centra ekspertiem un LVM profesionāļiem,
izstrādātsjaUn5 starpdisciplinārs temats 8. un 9. klašu skolēniem
Pēt'ļums mežā.Īemats veidots kā mežkopja ikdienas darba
simutācļ+ kura laikā nepieciešams noteikt un salĪdzināt divos
blakus esošos meža nogabalos augošās koksnes krājas apjomus,
analizēt to iespējamo atšĶirĪbu iemeslus un pie emt lēmumus par
turpmāko mežaudžu kopšanas gaitu.
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Skola 2030 ietvaros tik un tā
nāksies ieviest reformas, kas
ļautu vairāk darboties prak-

tiski. Ši metode ir viens no
piemēriem,> uzsver Kārlis
Greitans. O

