Inese Liepiņa

Latvijas valsts jubilejas gads vides izglītības
projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Latvijas valsts jubilejas gadā turpinājās vides izglītības projekta „Ieraugi,
atklāj, saglabā!” realizēšana. Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu
un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus
izzinošus pārgājienus dabā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes – “Atrodi!”,
“Izzini!”, “Rūpējies!”, “Izstāsti!”.
1.pakāpe “Atrodi!”. Dalībnieki atrod kādu dabas teritoriju, kas ir
sasniedzama kājām/ ar velosipēdu/ ar laivu, iezīmē to kartē.
2.pakāpe “Izzini!”. Dalībnieki apmeklē izvēlēto teritoriju vismaz 4 reizes
dažādos gadalaikos un rūpīgi un daudzpusīgi to izpēta. Projekta
dalībnieki ir pētījuši dižkokus, mežus, parkus, alejas, palieņu pļavas,
īpašus kokus un dižkokus, ārstniecības augus, upes, ezerus, jūras krastu,
strautiņus un avotus, gravas, Ķemeru dumbrāja taku, skudru pūžņus,
medņu riesta mikroliegumu, lielus akmeņus, dolomīta atsegumu, salu,
pilskalnu, sporta laukumu pie skolas, intervējuši makšķerniekus un zemju
īpašniekus.
3.pakāpe “Rūpējies!”. Dalībnieki noskaidro, vai teritoriju kaut kas
neapdraud un vai ir nepieciešama tās aizsardzība vai sakopšana. Ja ir
nepieciešams, realizē vienkāršus sakopšanas, labiekārtošanas vai
aizsardzības darbus. Pētnieki sakopuši un attīrījuši dabas teritorijas,
iekārtojuši atpūtas vietas, izveidojuši takas, izgatavojuši un uzstādījuši

norādes un informācijas stendus, izgatavojuši un izvietojuši putnu būrus,
stādījuši kokus, barojuši putnus ziemā, piedalījušies publiskos dabas
aizsardzības pasākumos, izveidojuši sajūtu taku.
4.pakāpe “Izstāsti!”. Dalībnieki izstāsta par savu īpašo dabas vietu
skolotājiem

un

skolasbiedriem,

draugiem,

ģimenei,

pašvaldību

darbiniekiem, ievieto informāciju sociālajos tīklos u.c. Projekta laikā
sagatavotas prezentācijas, video, bukleti, spēles, informācijas zīmes un
stendi, prezentēti un aizstāvēti zinātniskie darbi, organizētas radošās
darbnīcas, iestudētas teatralizētas ludziņas, gatavoti raksti laikrakstiem
un skolu tīmekļa vietnēm, informēti vecāki un pašvaldības.
Projektu var realizēt viena gada laikā vai vairākos, katru gadu veicot
vienu vai vairākas pakāpes. Dalībnieki paši izplāno un piesaka
organizatoriem, cik ilgā laikā viņi veiks visas 4 pakāpes. Līdz ar to dažas
grupas vienā gadā paveic visas četras pakāpes, citas - tikai vienu vai
divas. Par katras pakāpes veikšanu dalībnieki iesūta atskaiti un saņem
apliecinājumu. Katra mācību gada noslēgumā dalībnieki, kas paveikuši
visas 4 pakāpes, tiek aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no
dabas aizsargājamajām teritorijām, kur pārgājienā kopā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes speciālistiem izzina dabas likumsakarības.
Projektā šobrīd iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 54 izglītības
iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Vairākas izglītības
iestādes projektā piedalās atkārtoti. Ar dalībnieku sarakstu varat
iepazīties šeit. Metodiskie ieteikumi dalībniekiem pieejami šeit. Projektā
jebkurā laikā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas
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ieinteresēta

vides

saglabāšanā,

inese.liepina@visc.gov.lv.
Gaidīsim jaunus dalībniekus!
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