EKOSKOLU APBALVOŠANAS CEREMONIJA
KLĀTIENĒ UN FACEBOOK TIEŠRAIDĒ

20. septembrī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē
Mūkusalas iela 3, Rīga

Ekoskolu apbalvošanas ceremonija
10:00 Reģistrācija un digitālo sertifikātu pārbaude
(Ieeja pasākumā tikai ar digitālu sertifikātu Covid-19 vakcinētām un/vai izslimojušām personām,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu)

10:45 Pulcēšanās zālē
11:00 Ceremonijas atklāšana un svinīgās uzrunas
o Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, video uzruna
o Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministre
o Gatis Zamurs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
parmalementārais sekretārs
o Pramod Kumar Sharma, Starptautiskā vides izglītības fonda (FEE Global),
Ekoskolu programmas direktors, video uzruna
o Baiba Moļņika, UNESCO LNK ģenerālsekretāre
o Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs
o Daniels Trukšāns, Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā
11:30

Latvijas Ekoskolas sertifikāta apbalvojuma pasniegšana
o Diskusija ar Babītes vidusskolas jauniešiem par Ekopadomi un Vides novērtējumu
Improvizācija ar Kozmenu un Sandu Dejus
Izglītības iestāžu apbalvošana, kas Zaļo karogu saņem pirmo reizi un, kas saņēmušas
visvairāk Zaļos karogus
o Diskusija ar Irlavas pamatskolu par Rīcības plānu un Pārraudzību un izvērtēšanu
Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Zaļo karogu
o Video sveiciens no Aizkraukles novada vidusskolas par jauniešu lomu un skolotāju
atbildes uz jautājumiem par Sasaisti ar mācību saturu
Izglītības iestāžu apbalvošana, kas saņem Starptautisko Zaļo karogu un Vēstnieka statusu
o Diskusija ar Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādi un Alūksnes pirmsskolas
izglītības iestādi "Sprīdītis"par Visas sabiedrības iesaisti un Vides kodeksu
Improvizācija ar Kozmenu un Sandu Dejus
Ekoskolu himna iesaistot klātesošos un tiešraides skatītājus

13:00 Pauze

Kampaņas „Ekoskolu Rīcības dienas” atklāšana
13:15 Ekoskolu programmas aktualitātes
Daniels Trukšāns, Vides izglītības fonds
Starptautisks Ekoskolu projekts “Youth Eco Hub”
Daniels Trukšāns, Vides izglītības fonds
Pasaulē lielākā mācību stunda
Alise Oļesika, UNESCO LNK
Ekoskolu Rīcības dienas
Līva Stade, Vides izglītības fonds
14:00 Noslēguma video akcija un kopbilde
Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds
projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2021.gadā” ietvaros.
Ekoskolu Rīcības dienu atkāšanas pasākums tiek īstenots projekta “Atbalsts Vides izglītības fonda programmu
potenciāla izmantošanai, stiprinot vietējo kopienu iniciatīvas un līdzdalību vides politikas veidošanā”, ko
finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.

