Ulbrokas vidusskola –Ekoskola
Sāp pasaulei,
Kad met tu tai ar papīru,
Kas paliek uz tās sejas.
Kā gruzis acī
Tas paliks,
Kamēr to neizmirkšķinās –
Bet pasaule mirkšķināt nemāk.
Pasaulei palīdzēt
Vajag ikvienam,
Ja nedarīs citi,
Darīsim mēs!
Santa Katrīna Meikališa,
11. kl. skolniece
Ulbrokas vidusskola 2013./2014. māc.gadā ir pieteikusies Ekoskolu programmai.
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības
modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes
sistēmas izveide visā skolas dzīvē. Tā ir programma, kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar
daudziem mācību priekšmetiem, veido personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību.
Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistījušās vairāk nekā 20 000 skolu 42 pasaules valstīs.
Šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada pamatu koordinētam un
sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolā.
Ekoskolu programma mūsu skolai piedāvā:
 iespēju padarīt vides jautājumus par daļu no skolas ikdienas dzīves,
 iespēju palīdzēt attīstīt jauniešu prasmi pieņemt lēmumus,
 materiālus un idejas projektiem un pasākumiem,
 saikni ar citām ekoskolām Latvijā un pasaulē,
 taupīt resursus, ekonomējot skolas finanšu līdzekļus.
Ekoskolu būtība ir izveidot efektīvu skolas vides pārvaldes sistēmu. Pārvaldes sistēmas
pamatā ir septiņi elementi:
 visas skolas un sabiedrības iesaistīšana,
 skolas ekopadome,
 skolas vides novērtējums,
 skolas darbības plāns,
 vides kodekss,
 veikto pasākumu pārraudzība un izvērtēšana gan no skolēnu, gan no skolas vadības, gan
sabiedrības puses,
 vides izglītības sasaiste ar mācību saturu ikvienā mācību priekšmetā.
Katru gadu skolai ir jāizvēlas kāda no tēmām, ar kuru tā pastiprināti strādā visu mācību gadu.
Paralēli skola iespēju robežās strādā arī pie pārējām tēmām. Skolu uzdevums katrā no tēmām ir
meklēt iespējas praktiski risināt problēmas, kas ir saistītas ar skolas vidi ikdienā vai arī ar
aktuāliem vides jautājumiem konkrētajā teritorijā. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas
tēmas: atkritumi, enerģija, ūdens, transports, veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, mežs,
klimata pārmaiņas. Šinī mācību gadā mūsu skola ir izvēlējusies tēmu atkritumi, jo vēlamies
dzīvot, mācīties un strādāt tīrā, sakoptā vidē.

Lai uzzinātu vairāk par Ekoskolu būtību, programmu, mērķiem, lai iepazītos ar citu skolu
pārstāvjiem skolotājas S. Alksne un J. Bernāne 2013. gada 12.-14. augustā piedalījās Ekoskolu
koordinatoru forumā Cīravā (Aizputes nov.), savukārt skolēni A. Janēviča un M. Vilmanis
piedalījās Ekoskolu jauniešu forumā (Cīrava, 14.-17.08.2013.)
Septembrī skolā tika izveidota skolas ekopadome, kurā tika iesaistīti 6.-11. klašu skolēni.
Ekopadomi vada 11. klases skolnieces Sjuzanna Roždestvenska un Alīna Janēviča.
Skolēni veica skolas vides novērtējumu, kuru apkopoja ekopadomes pārstāvji un iesniedza
vides fondā ekoskolu koordinatoriem. Tika izveidots vides kodekss un izstrādāts ekoskolas darba
plāns šim mācību gadam.
Esam iesaistījušies Zīļu vākšanas akcijā (1.-4. klase), čaklākie vācēji – Ričards Brenčs(1.c
kl.), Hārdijs Keišs(2.b kl.) un Aleksandrs Jurinovs(4.a kl.)- kopā ar ekoskolas koordinatori Ivetu
Lāci zīles nogādāja Līgatnes dabas parka iemītniekiem.
Pašreiz skolā norit bateriju un makulatūras vākšanas akcijas, kuras noslēgsies pavasarī.
Sākumskolas skolēni piedalījās starpnovadu pasākumā – alternatīvā olimpiādē „Daba mūs
māca”, ko organizēja Ropažu vidusskola.
Ziemassvētku noskaņu skolā ienesa no otrreizējiem materiāliem gatavotas Ziemassvētku
eglītes, ar kurām tika rotāta skola. Tās bija gatavotas no papīra, PET pudelēm, olu bretēm,
konfekšu papīriem un kastēm, pudeļu korķīšiem, polietilēna maisiņiem u.c. materiāliem.
2.semestrī lielākais pasākums ekoskolas darbībai būs projektu nedēļa, kuras laikā skolēni
apgūs dažādas ekoskolas tēmas un izstrādās projektu darbus.
No 21. līdz 23. februārim skolotāja S. Alksne un četras ekopadomes dalībnieces
piedalīsies Ekoskolu ziemas forumā Daugmalē (Ķekavas nov.).
Lai varētu turpmāk veiksmīgi darboties ekoskolu programmā, mums ir nepieciešams
skolēnu, vecāku un visas sabiedrības atbalsts.
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