Vides dienas semināru izvērtējums.
Skola- Rīgas Kultūru vidusskola
Klases, skolēnu skaits – 9.-12.klases, 98 skolēni.
Skolotājs – Sandra Gromska
Eksperts – Aigars Skraucis
Tēma - ,, Tavs ekoloģiskās pēdas nospiedums’’
Datums – 12.04.2010.
Semināra mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar iespēju dzīvot labāk, saglabājot dabu un
vidi.
Semināri tika organizēti 3 klašu grupās – 9.kl., 10.kl. un 12.klasēm.

1.att. Seminārs var sākties!

Katrā no semināriem tika akcentēta antropogēnā faktora ietekme un nozīme uz
apkārtējo vidi. Semināra sākumā skolēni iesaistījās diskusijā par ilgtspējīgu attīstību,
līdz diskusijas laikā nonāca pie vārdu salikuma – ekoloģiskās pēdas nospiedums.
Vārdu salikums netika atšifrēts sākumā, bet skolēni tika aicināti noteikt savu
ekoloģiskās pēdas nospiedumu un paši nonāca pie secinājuma, kāds tad ir viņu
ekoloģiskā pēdas nospiedums, kas to veido un , ko iespējams mainīt.

2.att.12.klases skolēni mēra savu ekoloģisko pēdu.

3.att. 10. klases skolēni mērot savu ekoloģisko pēdu nospiedumus.

Tālāk seminārā ar nelielu lekciju iesaistījās Aigars Skraucis, kurš skolēnus
iepazīstināja ar iespējām , ko mēs patiešām katrs viens jau reāli varam izdarīt šodien,
lai mazinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu un taupīgi izmantotu resursus. Un tad
skolēni praktiski darbojās imitējot ikdienā veicamos darbus – veļas un trauku
mazgāšanu, ar mums plaši reklamētajiem mazgāšanas līdzekļiem, bet ne videi un
cilvēkam draudzīgiem.

4.att.Skolēni gatavi pārbaudīt savus mazgāšanas līdzekļus.

5.att.Kāpēc veļas pulveris nešķīst, bet stipri smaržo un krāso ūdeni?

6.att.Vai, mana tējkarote ir netīra, bet es taču mazgāju!

Semināra noslēgumā skolēni uzdeva jautājumus, iesaistījās diskusijā un izteica savas
pārdomas. Atsevišķi citāti no skolēnu darbiem.
•

Varu savus ieradumus pielāgot un padarīt videi draudzīgākus, tos kardināli
nemainot, bet tikai radoši pieejot.

•

Ikdienā ieži vien viss norit lielā steigā, kas arī ir galvenais iemesls, kāpēc
nedzīvoju ekoloģiski taupīgi. To visu mainīt būtu pavisam vienkārši - tikai
vairāk piedomāt pie tā, ko daru .Sākumā būtu grūti, bet ar laiku izdotos.

•

Savā vietā savākt atkritumus, nevis likt to darīt citiem! Bet vēl labāk, ja to
būtu man daudz mazāk! Jāpiedomā!

•

Līdz šim domāju, ka dzīvoju ,,zaļi’’, bet izrādījās, ka jādzīvo vēl zaļā.

•

Man ir nepieciešamas 3 planētas!!!!!!!!! Bet Fairy un Taid es centīšos vairs
nelietot

•

Nav iespējams dzīvot netērējot dabas resursus, taču mēs varam samazināt
resursu nepārdomātu izmantošanu.

