Izaicinājums “Atkritumiem Nē!”
Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” līdz ar 2019./2020. mācību
gada sākumu izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ!”.
Izaicinājuma laikā dalībnieki aicināti pārskatīt savus un ģimenes ikdienas
iepirkšanās paradumus, izaicinot sevi un citus uz pārmaiņām un konkrētu
rīcību atkritumu samazināšanā. Izaicinājums balstīts bezatkritumu
dzīvesveida filozofijā, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi
draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu
daudzumu. Projekta laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem iepakojuma
veidiem, to ietekmi uz vidi un izstrādās individuālus plānus radītā
atkritumu apjoma samazināšanai. Izstrādātie priekšlikumi tiks ieviesti
dzīvē, novērtēta to lietderība, sagatavoti ieteikumi video formātā, kā
samazināt ģimenē radīto atkritumu daudzumu.
Projektam ir vairākas secīgas pakāpes.
1. Izpētīju. Dalībnieki izpēta iepakojumu dažādām produktu
grupām, kas iegādāti viņu mājsaimniecībā. Skolēni noskaidro
iepakojuma veidu, tilpumu, izmantoto materiālu, tā sastāvu,
pārstrādes iespējas, sadalīšanās ilgumu un ietekmi uz vidi.
Uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā iepakojuma daudzumu
(vienības pa veidiem). Apkopo iegūto informāciju, izdara
secinājumus.
2. Apdomāju. Dalībnieki veido individuālus plānus, kādus
atkritumus iespējams samazināt, mainot iepirkšanās paradumus.
Apspriež plānus ģimenē, grupā ar komandas biedriem un
skolotāju.
3. Izmēģināju. Izmēģina izstrādātos plānus ieviest dzīvē vismaz 1
mēnesi, atkārtoti uzskaita nedēļas laikā atkritumos izmestā
iepakojuma daudzumu, apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas,
problēmas un grūtības, ar kurām saskārās. Apspriež rezultātus
ģimenē, grupā ar komandas biedriem un skolotāju.

4. Iesaku. Komanda kopīgi sagatavo ieteikumus, rekomendācijas
citiem - kā rīkoties, lai samazinātu vai pavisam atteiktos no
iepakojuma, tādējādi saudzējot vidi. Uzņem video (ne garāku kā 3
minūtes), kurā atspoguļo šos ieteikumus. Augšupielādē video
tīmekļa vietnē www.tirailatvijai.lv .
Noslēgumā dalībnieki, kas veikuši visas 4 pakāpes, tiks aicināti piedalīties
“Zaļās jostas” vides svētkos.
Piedalīties projektā aicinām jebkuras izglītības iestādes - interešu
izglītības, vispārējās, speciālās, profesionālās izglītības iestāžu skolēnu
grupas. Dalībnieku skaits grupā – ne vairāk kā 10. No vienas iestādes
projektā var piedalīties vairākas grupas. Pieteikšanās līdz 15.10.2019.
interneta vietnē www.tirailatvijai.lv.
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