Vides interešu izglītības aktualitātes
2020./21. mācību gadā

Vides interešu izglītības koordinatoru seminārs
2020.gada 9. oktobris

Ieteikumi piesardzības pasākumiem
interešu izglītības programmu
īstenošanā
Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību
organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 360) prasības
VISC sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību
profilakses un kontroles centru sagatavojis ieteikumus
interešu izglītības īstenošanai (no 2020. gada 21. augusta)
https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ieteikumi-piesardzibaspasakumiem-interesu-izglitibas-programmu-un-nodarbibuistenosanai/iet_int_izgl_202008211_0.pdf/iet_int_izgl_2020
08211_0.pdf
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Ieteikumi piesardzības pasākumiem
interešu izglītības programmu
īstenošanā
Pamatprincipi:
•informēšana
•distancēšanās
•higiēna
•personas veselības stāvokļa uzraudzība

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir
pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē
nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas
vai saslimšanas pazīmes
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Ieteikumi izglītības iestādēm
piesardzības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai
Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts
izglītības satura centram, Veselības ministrijai un Slimību
profilakses un kontroles centram, ir izstrādāti «Ieteikumi
izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai»
Attiecināmi arī uz izglītības procesa organizēšanu interešu
izglītības iestādēs vai organizācijās (kultūras nams, studija,
NVO), kuras īsteno interešu izglītību
https://izm.gov.lv/images/ieteikumi_piesardz_pas.pdf
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Ieteikumi izglītības iestādēm
piesardzības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai
Iestāde:
•nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā
arī personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija,
klātbūtni interešu izglītības nodarbībās;
•nosaka kārtību un atbildīgo par MK noteikumu Nr. 360 4.punktā
noteikto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai
skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un
kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu;
•iepazīstina ar minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus,
pedagogus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī publisko
Iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;
•izglītības procesu atbilstoši Iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības
iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti
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Ieteikumi mācību procesa organizēšanai
vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs, ievērojot epidemioloģisko
situāciju
Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu
iespējamos inficēšanās riskus, ir:
• elastība un patstāvība,
• mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši
epidemioloģiskajai situācijai un skolēnu/audzēkņu
vajadzībām,
• sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni/audzēkņi,
vecāki, institūcijas),
• sociāli emocionālais un cita veida atbalsts,
• nodrošinājums (resursi).
https://izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc.pdf
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Ieteikumi izglītības procesa, t.sk.
interešu izglītības nodarbību un
ārpusstundu pasākumu, īstenošanai, lai
novērstu Covid-19 izplatīšanās riskus

Veselības ministrija seminārā interešu izglītības iestāžu
direktoriem 24.09.2020.
https://www.lps.lv/uploads/docs_module/2020_09_24_3_in
teresu_izglitiba.pdf
Apturi vīrusu ar telefonu: https://www.apturicovid.lv
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Vides interešu izglītības nodarbību
piesardzīga īstenošana.
Mācību darba organizēšana

Priekšroka pasākumiem ārpus telpām – pētījumi mežā, pļavā,
pilsētā, skolas vai savā pagalmā vai dārzā.
Veido izziņas takas, maršutus, individuāli veicamus uzdevumus
Nodarbības rīko katrai interešu izglītības nodarbību grupai
(pulciņam) atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos
Veicina skolēnu darbošanos mazākās grupās pulciņa ietvaros,
lai samazinātu vienlaicīgi kopā esošo skolēnu skaitu
Nodarbības ilgums iekštelpās nepārsniedz divas mācību
stundas (ar pārtraukumu pēc katras mācību stundas),
pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15
minūtes
Vajadzības gadījumā kombinē klātienes un neklātienes mācības
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Vides interešu izglītības nodarbību
piesardzīga īstenošana.
Mācību darba organizēšana

Pasākumi neiesaistot cilvēkus no malas (vai ievērot visus
distancēšanās noteikumus)
Izvērtēt skolēnu pārvadāšanas nepieciešamību, došanos
izglītojošās ekskursijās
Iespēju robežās izvairīties no sabiedriskā transporta, īpaši ja
tas ir pārpildīts, izmantošanas
Priekšroka dodama individuāliem risinājumiem, piesaistot
vecākus un privātos transportlīdzekļus vai organizējot
kopīgu transportu atsevišķām skolēnu grupām, kuras
ikdienā darbojas kopā
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Vides interešu izglītības nodarbību
piesardzīga īstenošana.
Mācību līdzekļi, iekārtas

Iespēju robežās lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos
traukus, rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus
u.c. piederumus.
Iespēju robežās mazina kopīgi lietojamo virsmu un
priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni,
datori/tastatūras/peles, pētījumu instrumenti, kopīgas
darba lapas, interaktīvās spēles, rotaļlaukumi u.c.)
Ja tās tomēr lieto, pēc katras grupas dezinficē

1
0

Vides interešu izglītības nodarbību
piesardzīga īstenošana.
Mācību metodiskie materiāli

Mācību materiāli vides interešu izglītības attālinātām
mācībām
https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/data_content/20200
402_met_iet_attal1_0.pdf
Uzdevumi, ko var veikt nelielās grupās, individuāli vai kopā
ar ģimeni
Informatīvi materiāli dažādu vides izglītības projektu
izstrādei
Lietotnes tīmekļa vietnes individuāliem pētījumiem ar
iespēju iegūtos datus izmantot individuāliem vai grupu
projektiem
Spēles, video u.c. interaktīvi materiāli
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Ieraugi, atklāj, saglabā!

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP)
Mērķis: veicināt jauniešu uzturēšanos dabā, sistemātisku un
ilglaicīgu cilvēka nepārveidotas dabas izzināšanu.
4 secīgas pakāpes:
1. Pakāpe: Atrodi
2. Pakāpe: Izzini
3. Pakāpe: Rūpējies
4. Pakāpe: Pastāsti
Noslēgums – pārgājiens
ar DAP ekspertiem
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Ieraugi, atklāj, saglabā!

Sakoptas un attīrītas
dabas teritorijas,
iekārtotas atpūtas vietas,
izveidotas takas,
izgatavotas un uzstādītas
norādes un informācijas
stendi, izgatavoti un
izvietoti putnu būri,
stādīti koki, baroti putni
ziemā

1
4

Ieraugi, atklāj, saglabā. Svarīgi

1. Secīgas 4 pakāpes – tikai, kad pabeigta viena, ķeras pie
nākamās.
2. 2. pakāpē – Izzini – pētījumu vieta jāapmeklē vismaz 4
reizes vismaz 2 dažādos gadalaikos. Tikai tad sūta
atskaiti.
3. Apliecinājumi ir individuāli katram bērnam, tāpēc
jāseko, vai visi ir izpildījuši šo pakāpi, pirms sūta atskaiti.
4. Aizpildīt visas prasītās atskaites sadaļas, norādot skaidri
pakāpi, par kuru iesniedz, apmeklējumu datumus uc.
5. Izveidoti metodiskie ieteikumi dalībniekiem
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/metmat/2016_ias_
metiet.pdf
6. Tiešsaistes seminārs jaunajiem dalībniekiem. Datums tiks
precizēts.
1
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Vides izglītības projekts
«Atkritumiem Nē!»
• Veicināt skolēnu interesi par videi draudzīgu dzīvesveidu
un motivēt atbildīgai rīcībai
• Rosināt rūpēties par vides saglabāšanu un saudzēšanu,
samazinot atkritumu daudzumu ikdienā
• Attīstīt skolēnu prasmes dalīties ar saviem sasniegumiem
un pieredzi, rosinot pārmaiņas citos
• Organizatori – VISC sadarbībā ar SIA «Zaļā josta» un
izglītības iestādēm
• Dalībnieki – interešu izglītības, vispārējās, speciālās,
profesionālās izglītības iestāžu skolēnu grupas (ne vairāk,
kā 10) kopā ar skolotāju
• Skolēnu komandas reģistrējas biedrības «Zaļā josta»
tīmekļa vietnē www.tirailatvijai.lv
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Vides izglītības projekts
«Atkritumiem Nē!»
•

•
•

•
•

Izpētīju. Dalībnieki pēta iepakojumu dažādām produktu
grupām viņu mājsaimniecībā. Uzskaita nedēļas laikā izmestā
iepakojuma daudzumu. Apkopo informāciju, izdara
secinājumus, dalās ar tiem tīmekļa vietnē.
Izmēģināju. Veido individuālus plānus, ko iespējams
samazināt, mainot iepirkšanās paradumus. Apspriež plānus
ģimenē, komandā, ar skolotāju.
Ieviesu. Izmēģina izstrādātos plānus dzīvē vismaz 1 nedēļu.
Atkārtoti uzskaita nedēļas laikā izmestā iepakojuma
daudzumu. Apkopo rezultātus, fiksē pārmaiņas, uzskaita
grūtības, ar kurām saskārās.
Iesaku. Sagatavo ieteikumus, rekomendācijas citiem.
Uzņem video, ko publicē tīmekļa vietnē.
Noslēgumā – interesantāko ieteikumu autori tiks aicināti
dalīties savā pieredzē vides radošajās darbnīcās XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā
1
7

Vides izglītības projekts «Klimata
draugs»
Daļa no Vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta
„Klimatam pozitīvi XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki”, kura ietvaros dalībnieki un svētku viesi aicināti
uz klimatam draudzīgu rīcību svētku laikā, piedaloties
dažādās izglītojošās aktivitātēs un rēķinot savu ietekmi uz
klimatu
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Vides izglītības projekts «Klimata
draugs»
1. aktivitāte. „Klimata pēdas” noteikšana
Gatavojoties svētkiem un Svētku laikā skolēni – kolektīvu
dalībnieki - aprēķina savu personisko ietekmi uz klimatu,
izmantojot īpašu kalkulatoru, kas pieejams Svētku
mājas lapā www.nacgavilet.lv un www.pdf.lv. Katrs
dalībnieks nosaka savu personīgo ietekmi uz klimatu,
kolektīvs izrēķina savu vidējo ietekmes līmeni, izstrādā
plānu ietekmes samazināšanai ikdienā.
Dalībnieki izpilda 5 (piecus) rīkotāja iniciētus izaicinājumus,
kas publicēti Svētku mājas lapā
https://www.nacgavilet.lv/klimata-draugs/ un sociālo
tīklu lapās, un nosūta izaicinājuma izpildes fotogrāfijas
uz rīkotāja norādītu e-pasta adresi.
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Vides izglītības projekts «Klimata
draugs»
2. aktivitāte. Izglītojošas aktivitātes Svētku
dalībniekiem un viesiem
Vides izglītības aktivitātes Vērmanes dārzā – radošās
darbnīcas, diskusijas, demonstrējumi par klimata pārmaiņu
tēmu. Aktivitātes vada vides interešu izglītības pulciņu
audzēkņi, vides izglītības projektu dalībnieki, vides NVO un
vides aizsardzības institūciju pārstāvji
Izglītojošas aktivitātes lielākajās koncertu norises vietās –
brīvprātīgie, NVO pārstāvji informē viesus par klimatam
draudzīgām rīcībām
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Kur atrast?

Nolikumi un informācija par vides izglītības projektiem
https://www.visc.gov.lv/lv/vides-izglitiba
Aktuālā informācija interešu izglītībā
https://www.visc.gov.lv/lv/aktuala-informacija-interesuizglitiba
Metodiskie materiāli
https://registri.visc.gov.lv/intizglitiba/metmat.shtml
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