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“Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai”. 
Eiropas mācību seminārs Skolu un kopienu sadarbībai.

2016.gada 10. un 11.oktobrī Īrijā norisinājās projekta “Skolas ilgtspējīgai attīstībai” noslēguma 
seminārs. Eiropas izglītotājiem tika sniegta lieliska iespēja dalīties pieredzē, apgūt jaunas metodes un 
aktivitātes, kas palīdzētu efektīvi paaugstināt skolēnu kompetences. 

Semināru organizēja Īrijas partneris Cultivate WeCreate darbnīcu ēkā, kas atrodas Cloughjordan 
ekociematā. Šī Īrijas godalgotā ilgtspējīgā kopiena ir kļuvusi par populāru mācību braucienu galamērķi. 
Kopienā ietilpst 55 zema enerģijas patēriņa ēkas 27 hektāru (67 akru) lielā īpašumā ar mežiem, ar 
atjaunojamās enerģijas ražotni, ar malku kurināmu maizes ceptuvi. Kopienās teritorijā atrodas arī 
lauksaimniecības uzņēmumi un siltumnīcas, kas apgādā iedzīvotājus ar daudzveidīgu produkciju. 
Dalībniekiem bija iespēja redzēt daudzas kopienas iniciatīvas praksē, kā arī dzirdēt stāstus par 
cilvēkiem, kuri aktīvi cenšas attīstīt izturētspējīgu sabiedrību ar zemu oglekļa emisiju.
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"Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai" ir Eiropas Mūžizglītības programmas finansēts projekts, kas pēdējo 
trīs gadu laikā izstrādāja un izmēģināja elastīgu mācību programmu, ko būtu iespējams pielietot 
skolās. Šī jaunā pieeja izmanto gan vides izglītības, gan izglītības ilgtspējīgai attīstībai idejas. 
Materiāli ir veidoti, pamatojoties uz mācīšanās vidē principiem un mērķis ir attīstīt skolēnu un vietējās 
apkārtnes izturētspēju saistībā ar klimata pārmaiņām. 

Šajā dinamiskajā seminārā piedalījās dalībnieki no 6 valstīm. Tā  laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar 
projektā “Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” izstrādātās mācību programmas mērķiem, uz kompetencēm 
balstīto metodoloģiju, kā arī tika izpētīts kā vislabāk veicināt iniciatīvu, sadarbību, piederības sajūtu, 
uzņēmējdarbību un radošumu skolēnos, saistībā ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Pirmdienas vakarā profesors Peadar Kirby, ievērojams īru akadēmiķis un Cloughjordan ekociemata 
iedzīvotājs, sniedza iedvesmojošu runu vakariņu noslēgumā, kā arī otrdienas pēcpusdienā sniedza 
prezentāciju par izglītības lomu pārejā uz zemas oglekļa emisijas sabiedrību. Lizzy Noone, attīstības 
pedagoģe, kura ir iesaistīta World Wise Global Schools projektā, savukārt stāstīja par mācībām 
mainīgā klimata laikā. Mikel Errazkin, Mondragon universitātes pedagoģijas fakultātes pārstāvis, 
vadīja nodarbību par aktīva pilsoniskuma kompetences veicināšanu ar mācīšanās vidē pieejas 
palīdzību. Pēc šīs nodarbības sekoja praktiska scenāriju plānošanas darbnīca. 
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Visas 6 partnerorganizācijas dalījās ar savu projekta materiālu aprobācijas pieredzi un tās laikā 
gūtajām atziņām, kā arī apsprieda gūtās pieredzes stiprās puses. Pēc tam Īrijas projekta partneris 
Davie Philip organizēja sarunu kafejnīcu, kuras laikā tika diskutēts par jautājumu “Kā vislabāk veicināt 
sadarbību starp skolām un kopienu?”. Šī nodarbība bija lieliska iespēja parādīt, kā praktiski pielietot 
šo pieeju klasē vai kopienā. Tāpat bija iespējams apspriest dažādās pieejas, kuras tika izmantotas 
“Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” mācību programmas īstenošanā, kā arī citas metodes, kuras projekta 
dalībnieki atklāja projekta gaitā. 

Noslēguma seminārs bija ļoti veiksmīgs. Dalībnieki atzinīgi novērtēja sniegto iespēju apmainīties ar 
perspektīvām, Cloughjordan ekociemata plašās mācību iespējas. Dalībnieki atzinīgi novērtēja arī 
semināra lielisko organizāciju, prezentāciju daudzveidību, kas veicināja produktīvas diskusijas, kuru 
laikā tika veicināta “Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” mācību programmas ieviešana Eiropā. 
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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): medeso@aranzadi.eus

Partneri
VIA Universitātes koledža (Dānija): pa@viac.dk
Olginates pašvaldība (Itālija): istruzione@comune.olginate.lc.it
«Cultivate» (Īrija): davie@cultivate.ie
Bērnu Vides skola (Latvija): inese@videsskola.lv
Dabas pētīšanas centru apvienība (Lielbritānija):

www.schools-for-resilience.eu

Projekta numurs: 538583-LLP-1-2013-1-ES-COMENIUS- CMP

Šis projekts tika �nansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

jonathan.mp@�eld-studies-council.org


