Izglītojošs pasākums:
Bioekonomika ienāk Jelgavā
Kopsavilkums
Datums

Piektdiena, 18. septembris 2020 (11:00 – 18:00)

Atrašanās vieta

Jelgava, Pasta sala

Pasākuma mērķis

Iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar bioekonomiku un BE-Rural projektu, izmantojot spēles, tiešsaistes resursu apkopojumus un citus mācību materiālus par
bioekonomiku un ilgtspēju.

Īss kopsavilkums: Pasākumā “Mežs ienāk Jelgavā” mēs izveidojām pieturvietu par bioekonomiku, kur individuālās sesijās ar dalībniekiem apskatījām sekojošos materiālus:
•
Bioekonomikas rokasgrāmatu latviešu valodā
•
Pārskats par 100 bezmaksas tiešsaistes apmācības resursiem
•
Slaidi prezentācijām ar piezīmēm skolotājiem
•
Materiāli radošajām darbnīcām, testi un spēles
•
Idejas jaunām ārpus klases aktivitātēm
•
Informāciju par PopUp store pasākumu Cēsīs
”Mežs ienāk Jelgavā” pasākumā īpašu uzsvaru lika uz koksnes izmantošanas iespējām un produktu ar
augstu pievienoto vērtību ražošanu. BE-Rural Bioekonomikas pieturvietā mēs apspriedām koksnes un
mežsaimniecības blakusproduktu izmantošanas potenciālu inovatīvu produktu ražošanai, bioekonomikas
pamatjēdzienus un bioekonomikas attīstību Latvijā, BE-Rural mērķus, tālākos plānus un kā BE-Rural ietvarā izstrādātos mācību materiālus izmantot dažāda līmeņa mācību procesam. Visi ieinteresētie pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu un tika piedāvāts izmēģināt bioekonomikas spēles un pārskatīt
citus resursus. Dalībniekus interesēja arī prezentētie bioprodukti (uzturbagātinātāji, eļļas, tīrīšanas līdzekļi,
kas ražoti no skujkoku skujām; saldumi no priežu čiekuriem; kociņi ar vitamīniem kā papagaiļu kārumu;
koka dambrete un šķīvji no palmu lapām). Bērni aizrautīgi pildīja ar bioekonomiku saistītu vārdu meklēšanas mīklas. Pēc šī pasākuma mēs plānojam apmeklēt Liepājas Universitāti, lai padziļināti pārskatītu mācību materiālus un iegūtu detalizētas atsauksmes par BE-Rural ietvaros izstrādātajiem mācību materiāliem.
Sazināties ar BE-Rural komandu Latvijā, ja jums ir kādi jautājumi, interese iesaistīties lēmumpieņēmēju darba
grupā vai izmēģināt brīvi pieejamos mācību materiālus.
Rakstiet:
Dagnija Lazdina – LVMI Silava email: dagnija.lazdina@silava.lv
Kristaps Makovskis – LVMI Silava email: kristaps.makovskis@silava.lv,
Santa Neimane - LVMI Silava email: santa.neimane@silava.lv
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