10. novembrī skolā norisinājās Ekoskolu Rīcības dienu aktivitāte “Diena bez mobilā telefona”.

Paldies visiem par atbalstu Rīcības dienās! Prieks par skolas izglītojamo aktīvu iesaistīšanos skolas rīkotajā
akcijā! Piedāvājam iepazīties ar diviem iespaidiem no šīs dienas, kuru autorus gaida pārsteiguma balva!

"Mana diena bez telefona bija gandrīz tāda pati, kā visu iepriekšējo nedēļu. Mans vecais, skārienjūtīgais
viedtālrunis izdomāja piedalīties rīcības dienās, saplīstot nedēļu iepriekš, tāpēc brīvprātīgi piedalījos un vēl
joprojām piedalos rīcības dienās, jo man šobrīd nav telefona.
Pats labākais šajā notikumā ir tas, ka es uzzināju, kuriem cilvēkiem ikdienas saziņā tiešām esmu nepieciešama, jo
no telefonsakariem pārgāju uz saziņu ar facebook un e-pasta palīdzību, taču ziņas apskatīju tikai vakarā. Visu
nedēļu nebiju lieciniece visiem watsapp strīdiem un informāciju saņēmu tiešā, kodolīgā veidā, kad cilvēki man to
atstāstīja.
Kopumā šī ir ļoti interesanta pieredze, ja to , protams, neuztver ka pasaules galu. Jo cilvēki Tevi atradīs jebkurā
gadījumā, bet ikdienā ir iespēja daudz labāk koncentrēties, nav vēlmes pārbaudīt telefonu. Taču ilgtermiņā tas var
novest pie pilnīgas neinformētības, kas, savukārt, satracinās pārējos.
Ar cieņu,
Paula Lauska, 11.b."
"Mana diena bez telefona
Es šogad piedalījos Rīcības dienā, lai nelietotu mobilo telefonu visu dienu. Man šis izaicinājums likās interesants.
Nelietot telefonu visu dienu! Šī ir mana pirmā reize, tāpēc nodomāju: "Kāpēc gan ne?"
Pirms šīs kampaņas no janvāra līdz augustam nebiju lietojis telefonu, jo mans telefons bija salūzis, man tētis
atdeva savu veco tālruni, lai ar mani varētu sazināties skolas laikā un ārkārtas gadījumos. Šis telefons man bija
tikai divus mēnešus, es jau biju adaptējies viņa lietošanā. Šajā dienā es daudzas reizes domāju, ka jāieskatās
facebook lietotnē, jo nav ko darīt. Bet es sev to neļāvu izdarīt.
Es ļoti lielas pārmaiņas nejutu, jo esmu ļoti komunikabls cilvēks. Ja centīsies visu dienu nelūrēt savā telefonā, tad
varēsi ieraudzīt, cik mūsu paaudze maz komunicē. Es domāju, ka no šādām dienām var iemācīties to, ka ir
jākomunicē ar citiem un dzīve paliek daudz “puķaināka”, nekā lūrot savā gadžetā. Varbūt kādam laimējas. Šādā
dienā kāds varētu atrast sev dzīves biedru! Atceries: mazāk lieto šos gadžetus, komunicē ar citiem vairāk!
Ar cieņu,
Krišjānis Ozols, 10B”

