2010. / 2011. mācību gada nolikums
Mērėis: rosināt skolotājus iekĜaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar zināšanu,
pieredzes un iemaĦu gūšanu, skolēniem esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi.
Dalībnieki: jebkura mācību priekšmeta skolotājs vai pulciĦa vadītājs kopā ar 1.-9. klašu skolēniem.
Balvas: olimpiādes čempioni – pirmo vietu ieguvēji dodas ārzemju dabas ekspedīcijā! Pusfinālisti saĦem balvā
vienas dienas izzinošo ekskursiju uz Mammadaba objektiem, kur notiek pusfināli. Atzinību ieguvušos skolās apciemo
Cūkmens, pārējie dalībnieki saĦem veicināšanas balvas no a/s „Latvijas valsts meži”.
Žūrija: meža nozares un izglītības eksperti no Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Mežzinātnes
institūta „Silava”, SIA „Stora enso” un a/s „Latvijas valsts meži”.
Organizatori: a/s „Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas „Izzini mežu” un Mammadaba meistarklase ietvaros.
Papildu informācija: Inga Pētersone, i.petersone@lvm.lv , tālr. 67805432, kā arī www.mammadaba.lv sadaĜā Meistarklase.

1.

kārta – Meža izzināšana skolā

Pirmajā kārtā sacenšas skolotāji. Uzdevums - iesaistīt kāda mācību priekšmeta stundā Meža olimpiādes gada tematu. Šī
gada temats ir MĀJTURĪBA MEŽĀ. Mācību stundu jānovada brīvā vidē - vietā, kur aug vai tiek apstrādāti koki (skolas
pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā, zāăētavā, mēbeĜu ražotnē u.tml.) un/vai arī tajā jāizmanto mežā iegūti materiāli.
Mācību stundas gaitas apraksts un plāns jāreăistrē Internetā līdz 1. aprīlim olimpiādes 1. kārtas anketā mājas lapā
www.mammadaba.lv sadaĜā Meistarklase – Meža olimpiāde.
Katrs skolotājs var reăistrēt tikai vienas mācības stundas (40 min) aprakstu katrā no trīs: 1-3., 4.-6., 7.-9. klašu grupām.
Žūrija izvērtē reăistrētās stundas un nosaka 6 veiksmīgākos skolotājus Latvijā, kas iekĜūst Meža olimpiādes Pusfinālā.
Papildus 10 skolotāji saĦem Atzinības balvas. Rezultāti tiek publicēti 15. aprīlī šajā pašā interneta mājas lapas sadaĜā.
Olimpiādes organizētāji patur tiesības izmantot un publicēt reăistrētos darbus pēc olimpiādes noslēguma. Vērtēšanas
kritēriji: 1) atbilstība nolikumam, 2) meža vides integrācija vispārizglītojošajā mācību saturā, 3) īstenotās nodarbības
interaktivitāte, 4) atbilstība skolēnu vecuma grupai, 5) oriăinalitāte un radošums.
2.

kārta – Pusfināli – Ekskursijas uz Mammadaba tūrisma objektiem

Nākamajā kārtā atsevišėi sacenšas katra pusfinālā iekĜuvušā skolotāja skolēni. Pusfinālā iekĜuvušais skolotājs ar skolēniem
(ne vairāk kā 20 bērniem) dodas maijā vienas dienas mežu izzinošā ekskursijā uz kādu no Mammadaba objektiem.
Ekskursijas noslēgumā skolēni veic Meža erudīcijas testu, kā rezultātā tiek noskaidrots zinošākais puisis un meitene no
grupas, kas kopā ar skolotāju tiek izvirzīti uz Meža olimpiādes Finālu.
Pirms došanās uz Pusfinālu dalībnieki sagatavo nelielu 10 min priekšnesumu par savas skolas saistību ar mežu. Precīzi
pusfinālu/ekskursiju datumi un maršruti tiek saskaĦoti ar pusfinālistiem. a/s „Latvijas valsts meži” sedz ekskursijas
izmaksas.
3.

kārta - Fināls – Aktīvās atpūtas sacensības Tērvetes dabas parkā

Pusfinālos noskaidrotās 6 komandas trīs cilvēku sastāvā (skolotājs un divi skolēni) vasarā dodas uz Meža olimpiādes Finālu
Tērvetes dabas parkā, kur brīvā dabā vienas dienas garumā sacenšas par medaĜām un titulu Meža čempions, kā arī
galveno balvu – dabas ekspedīciju uz ārzemēm augustā. Precīzi datumi tiek saskaĦoti ar uzvarētājiem. Fināla noslēgumā
visi finālisti saĦem īpašas balvas no AS „Latvijas valsts meži” un olimpiādes atbalstītājiem.

LAIŽAM MEŽĀ!

