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Par  ko ir šis projekts?

Projekts «Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai» iepazīstina ar jaunu 
pieeju vides izglītībā, kas balstās uz vietējās sabiedrības 
līdzdalību un sociālo konstruktīvismu (kur mācīšanās ir 
aktīvs, konstruktīvs process), un kurā skolēni de�nē savai 
kopienai vispiemērotākos risinājumus pozitīvā un radošā 
veidā. Tai pat laikā projekts veicinās iniciatīvu, uzņēmību un 
radošumu, kas 21. gadsimta skolas pietuvinās un atvērs 
sabiedrībai, izmantos inovatīvas aktīvās mācīšanās metodes 
un padarīs mācīšanos saistošāku.

Kas ir «pielāgošanās»?

Pielāgošanās ir spēja pārvarēt izaicinājumus (no 
individuālas neveiksmes līdz plaša mēroga katastrofai), 
mācīties no pieredzes un tā rezultātā kļūt stiprākam.

Kopienas pielāgošanāsa ir kopienas kā veseluma spēja 
efektīvi pārvarēt izaicinājumus un mācīties no tiem. Tās 
mērķis ir uzlabot vietējo kopienu spēju pielāgoties vides, 
sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem kā ilgtspējīgai 
nākotnei nepieciešamu īpašību. Šīs koncepcijas paraugs ir 
pārejas pilsētu kustība - kopienu radīti risinājumi globālām 
klimata pārmaiņām un enerģijas resursu izsīkumam. Tas ir 
viens no veiksmīgākajiem piemēriem, kā kopienas veicina 
izpratni un organizē kolektīvu rīcību, lai nodrošinātu savu 
ilgtspēju. 

 

Kādu pieeju izmantosim izglītībā?
 
Mūsuprāt, vispiemērotākā metode, lai mācītu par pielāgoties spēju, ir mācīšanās vidē.   Mācīšanās vidē ir 
«izglītības pieeja, kas izmanto visus vietējās vides aspektus (kultūras, vēsturiskās un sociālpolitiskās situācijas, 
dabas un cilvēka veidoto vidi) kā mācīšanās kontekstu» [«Mācīšanās izvēlei», skat.: 
http://www.nps.gov/civic/resources/]. Mācīšanās vidē saista mācīšanos ar konkrētiem cilvēkiem un vietām. 

Tā ierosina sociālas pārmaiņas, iesaistot skolēnus viņiem tuvajā vidē un kopienas piedāvāto iespēju 
daudzveidībā, veidojot aktīvu skolas un kopienas sadarbību. Caur mācīšanos vidē skolēni attīsta izpratni par 
konkrēto vietu, kā arī attīsta prasmes, kas nepieciešamas, lai iesaistītos kopienas dzīvē un uzlabotu to.



Kā mēs plānojam to paveikt? 

Mēs izmēģināsim šo pieeju dažādās skolās un kopienās 
Spānijā, Dānijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā un Lielbritānijā. 12-16 
gadus veci skolēni vērtēs savas kopienas un izstrādās 
priekšlikumus, kā uzlabot to ilgtspēju un pielāgošanos 
vienā no sekojošām jomām: atkritumi, enerģija un 
mobilitāte.

Kādus rezultātus mēs sagaidām?

 Projekta galvenie rezultāti būs:

· izglītojoši materiāli par vietējās pielāgošanās pieredzēm Eiropā,
· uz mācīšanos vidē balstīts mācību plāns,
· vadlīnijas mācību plāna saskaņošanai ar mācību satura standartiem un vietējās kopienas     
  vajadzībām. 

Šis mācību materiālu komplekts dos ieguldījumu vides izglītībā: 

· kas vērsta uz globālo izaicinājumu izpratni un pozitīvu reakciju uz tiem ar vietēja mēroga     
  risinājumiem,  
· kur skolēni veido paši savu ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai atbilstoši viņu kopienas vajadzībām, 
· kas stiprina saikni starp skolām un sabiedrību, saistot mācības ar reālo dzīvi.

Kas mēs esam?

Mēs esam Eiropas nevalstiskās organizācijas, kas vēlas 
attīstīt atšķirīgu vides izglītības pieeju, kuras centrā ir 
pārdomāti, pozitīvi un radoši risinājumi vietējās sabiedrības 
ilgtspējai un līdzsvarotai attīstībai.
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Ilgums:

No 2013. gada novembra līdz 2016. gada oktobrim

Ja vēlies uzzināt vairāk:

Projekta koordinators
Zinātņu biedrība «Aranzadi» (Basku zeme, Spānija): rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Partneri
VIA Universitātes koledža (Dānija): pa@viac.dk
Olginates pašvaldība (Itālija): rocco.briganti@specchiomagico.org
«Cultivate» (Īrija): davie@cultivate.ie
Bērnu Vides skola (Latvija): lavrinovica@gmail.com
Dabas pētīšanas centru apvienība (Lielbritānija): richard@�eld-studies-council.org
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