Brauciens uz Čehijas Republiku Ekoskolas programmas “Ēdam atbildīgi!” ietvaros
No 21. līdz 23.oktobrim mācību programmes “Ēdam
atbildīgi!” dalībskolu pārstāve, tostarp arī Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolas metodiķe Liene
Rolanda piedalījās starptautiskā projekta forumā “Menu For
Change” (“Pārmaiņu ēdienkarte”) Prāgā, kur tikās ar programmas
dalībniekiem no astoņām citām pasaules valstīm. Foruma ietvaros
tika papildinātas zināšanas lekcijās un semināros par atbildīga
pārtikas patēriņa tēmu un darbnīcās par globālās izglītības
metodēm, ko lietot, mācot jauniešiem veikt atbildīgas pārtikas
patēriņa izvēles, kā arī smēlās iedvesmu turpmākam darbam.
Forumā tika aplūkotas dažādas jomas, kas saistītas ar pārtikas aprites sistēmu – klimata pārmaiņas,
industriāla palmu eļļas ražošana, dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana, garas pārtikas ķēdes un to ietekme uz
vidi, pārtikas atkritumi, bioloģiskā daudzveidība, dažādi lauksaimniecības paņēmieni, kā arī cilvēktiesības.
Tēmas tika ilustrētas ar piemēriem no dzīves, ar kuriem dalījās viesi no visas pasaules – piemēram,
lauksaimnieks Paskāls Benu (Pascal Gbenou) no Beninas iepazīstināja skolotājas ar ilgtspējīgas
lauksaimniecības iespējām Āfrikā, Šiba Desora (Shiba Desor) no Indijas stāstīja par moderno un tradicionālo
lauksaimniecības metožu līdzsvarošanu, bet Su Minga Ko (Su-Ming Khoo), ķīniešu izcelsmes Īrijas
Universitātes pētniece, skaidroja, kā pārtikas aprites sistēma ietekmē cilvēktiesību ievērošanu.
Forums notika starptautiska projekta “Ēdam atbildīgi!” ievaros un tajā piedalījās 10 izglītības iestāžu
pārstāves. „Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar
praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā
neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija,
Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.
Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Pirmajā
projekta gadā Latvijā piedalījās 20 skolas, bet šogad dalībskolu skaits jau vairāk nekā dubultojies - piedalās 50
skolas no visas Latvijas.
Forumā guvu vēl lielāku motivāciju aktīvāk iesaistīties vides jautājumos, guvu starptautisku pieredzi kā
šos jautājumus praktiski iedzīvināt skolā, jo izglītība var mainīt pasauli! Katrs, kaut vai pa sīkam solim, bet var
kaut ko mainīt. Lai to realizētu, jāsāk ar pirmsskolas vecuma bērniem, jo viņi ir tie, kas labi var nodot šīs
vēsmas arī lielākiem bērniem un saviem vecākiem. Kaut kas ir jādara un katra spēkos ir mainīt savas izvēles par
labu videi, planētai, cilvēcei.
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