VIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 1. – 6. KLASĒM “MAMMADABA MEISTARKLASE”
NOLIKUMS 2018./2019. MĀCĪBU GADAM

1. ORGANIZATORS UN MĒRĶIS. Mammadaba meistarklasi organizē AS “Latvijas valsts meži” starptautiskās vides
izglītības programmas “Izzini mežu” ietvaros. Tās mērķis ir veicināt bērnu saikni ar dzīvo dabu, veidojot izpratni par
koksni kā dabai draudzīgu materiālu. Galvenais sadarbības partneris – Valsts izglītības satura centrs.
2. DALĪBNIEKI. Lai piedalītos, skolotājam no 20. augusta - 20. septembrim klase vai pulciņš (kurā var ietilpt arī vecāko
klašu skolēni) jāpiesaka interneta pieteikuma anketā vietnē www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meistarklase.
3. AKTIVITĀTES. Mammadaba meistarklasē bērniem ir iespēja atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā, lai
izjustu zemi, sauli un ūdeni uz savas ādas, jo tie ik dienu veic īstu meistardarbu – rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi
– mežu! Mammadaba meistarklases dalībniekiem mācību gada laikā jāpaveic 3 meistardarbi: 1) āra meistarstunda; 2)
koka meistarstiķis; 3) meža meistardiena.
4. ĀRA MEISTARSTUNDA. Lai skolēni novērtētu tuvākās apkārtnes dabas bagātības un iepazītu savu zemi, pedagogam
vismaz viena no mācību stundām bērniem jānovada ārā – skolas pagalmā, parkā vai mežā pie skolas, izmantojot
pieejamos dabas materiālus. Šī gada meistarstundas tēma – Mežs Latvijai. Nākamie 100.
5. KOKA MEISTARSTIĶIS. Pateicoties saulei, zemei un ūdenim, gada laikā Latvijā izaug tik daudz koksnes, cik
nepieciešams trepju izgatavošanai, kas sniegtos no Zemes līdz Mēnesim. Lai mācītos koksni gudri izmantot, skolēniem
individuāli vai grupā jāizveido kādas funkcionālas lietas no koksnes vai tās pārstrādes produktiem – papīra, kartona.
6. MEŽA MEISTARDIENA. Doties mežā skolēni var ikvienā gadalaikā – galvenais ir piemērots apģērbs, kas ļauj izbaudīt
arī lietu un sniegu! Izvēlieties kādu no AS “Latvijas valsts meži” ieteiktajam meža izziņas iespējam pilsētā vai ārpus tās,
lai piedzīvotu savu meistardienu! Mācību ekskursiju saraksts pieejams vietnē www.mammadaba.lv/skolam sadaļā
Meistarklase.
7. MATERIĀLI. Dalībnieki septembrī pa pastu saņem dāvanā īpašu Meistardarbu kalendāru, kur iemūžināt
meistardarbus, kā arī katru mēnesi iedvesmoties papildus meža izziņas aktivitātēm. Kalendārs paliek klasei mācību
gada beigās kā izcila liecība par pabeigto mācību gadu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini mežu”!
8. MEISTARDARBU NOVĒRTĒJUMS. Paveiktie meistardarbi jāreģistrē interneta noslēguma anketā, kas pieejama vietnē
www.mammadaba.lv/skolam sadaļā Meistarklase no 10. – 30. maijam, iekļaujot tajā paveikto darbu fotogrāfijas. Ja
klase veikusi vismaz divus meistardarbus, tā saņem Mācekļu diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā “Izzini
mežu”. Ja klase paveikusi visus 3 meistardarbus, tā iegūst Meistaru diplomu starptautiskajā vides izglītības programmā
“Izzini mežu” un pārsteiguma balvas.
9. RADOŠĀKIE UN ČAKLĀKIE SKOLOTĀJI iegūst iespēju piedalīties bez maksas meža tālākizglītības kursos.
10. MEISTARĪGĀKĀS SKOLAS. Skolas, kas iesaistījušas visvairāk bērnu meistardarbu veikšanā un citās mežizglītības
aktivitātēs, pretendē uz gada Mammadaba vēstniecības titulu un īpaša Meistarības meža iegūšanu. Mammadaba
meistarskolas – zaļākās Latvijas skolas, kas jau bijušas Mammadaba vēstniecības, par piedalīšanos saņem jaunu koka
figūriņu, kuru pievienot savam Meistarības mežam! Audzēsim kopā mežu un meistarību vides izglītībā!
11. PAPILDU INFORMĀCIJA. Programmas kontaktpersona ir LVM Komunikācijas speciāliste Anda Sproģe, e-pasts:
a.sproge@lvm.lv, tālr. 26540801. Organizētājiem ir tiesības paturēt un publicēt iesniegtos darbus un fotogrāfijas.
Papildu informācija par AS “Latvijas valsts meži” piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm: www.lvm.lv/skolam

