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ILCES – Starppaaudžu mācīšanās
kopienas vides ilgtspējībai
(Intergenerational Learning Communities towards Environmental Sustainability)

Mūsu ideja
Eiropas Zaļais kurss izvirza ambiciozu mērķi - līdz 2050. gadam ES dalībvalstīm
jākļūst klimatneitrālām. Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešami visu iesaistīto pušu
kopīgi centieni – sākot no valstu valdībām un uzņēmumiem līdz mācību iestādēm
un visu vecumu vietējo kopienu locekļiem.
Lai dzīvotu dabai draudzīgi, iedzīvotājiem par to ir jābūt skaidrai izpratnei,
atbilstošām prasmēm un kompetencēm. Tāpēc pieaugušo izglītības centri (ne tikai
izglītības iestādes, bet arī nevalstiskās organizācijas, bibliotēkas, muzeji u.c.) var kļūt
par “zaļajiem” aizstāvjiem, veicinot ilgtspējību un vides apzināšanos dažādu
paaudžu vidū.

Ko mēs esam darījuši? Mūsu nākamie soļi
ILCES mērķis ir palīdzēt pieaugušo izglītības
iestādēm kļūt par tālredzīgiem kopienu
mācību centriem, kas veicina vides
apzināšanos, pamatojoties uz ilgtspējības
principiem 6 R — pārdomāšanu,
noraidīšanu, samazināšanu, atkārtotu
izmantošanu, labošanu, pārstrādi. Lai
sasniegtu šo mērķi, projekta gaitā
sagatavosim:
1) Impulsu rokasgrāmatu starppaaudžu
mācībām, kas sastāv no 6 mācību
nodaļām atbilstoši 6 ilgtspējības
principiem.
2) Ieteikumus un vadlīnijas kopienu
mācību centriem, kas ietvers
piemērus mācību aktivitātēm par
vides izpratni, pieaugušo izglītības
tīkliem un partnerībām, kas veicina
ilgtspējību, kā arī ieteikumus par
kopienu mācību centru izveidi.
3) E-mācību platformu, kas nodrošinās
pieaugušo izglītības nodarbību
vadītājus un mācību dalībniekus ar
informāciju, rīkiem un resursiem, lai
atbalstītu izglītības aktivitātes par
vides ilgtspējību tiešsaistē.

Šobrīd mēs esam uzsākuši darbu pie ieteikumu
un vadlīniju sagatavošanas kopienas mācību
centriem. Tuvākajā laikā sazināsimies ar mācību
iestādēm, valsts institūcijām, NVO, bibliotēkām,
muzejiem un citām organizācijām, kas dalīsies
savā pieredzē par vides izpratnes veicināšanu
dažādu mērķa grupu vidū un veiksmīgas
sadarbības piemēros ilgtspējības jautājumos.
Pamatojoties uz šiem datiem, mēs izstrādāsim
ieteikumus par to, kā mācību iestādes var iekļaut
ilgtspējības
principus
dažādos
līmeņos:
pārvaldībā, infrastruktūrā, mācību piedāvājumu
izstrādē, kā arī sadarbības veidošanā. Ieteikumi
būs pieejami angļu, latviešu, itāļu, vācu un
horvātu valodās.
Vai vēlaties dalīties ar saviem piemēriem par
mācību aktivitātēm, kas veicina vides izpratni vai
pozitīvo
pieredzi
sadarbības
veidošanā
ilgtspējības jautājumos?
Lūdzu, sūtiet mums ziņu: signe.neimane@llu.lv
(kontaktpersona: Signe Neimane).
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Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu. Eiropas Komisijas atbalsts šīs
publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par
satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru
viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

