Aicinām izzināt dabas vidi projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi jau
piekto gadu realizē vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir
rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu,
veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Projektā iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 56 izglītības iestādēm vai brīvā
laika pavadīšanas centriem. Dalībai projektā nav vecuma ierobežojuma, svarīgs tikai
jaunatklājēja gars un vēlme uzturēties dabā dažādos gadalaikos.
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.
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.
4.pakāpe “Izstāsti!”. Dalībnieki izstāsta par savu īpašo dabas vietu
skolotājiem un skolasbiedriem, draugiem, ģimenei, pašvaldību darbiniekiem, ievieto
informāciju sociālajos tīklos u.c.
Katras pakāpes noslēgumā dalībnieki iesniedz atskaiti un saņem apliecinājumu
par paveikto. Pētnieki darbojas pēc pašu sastādīta individuāla plāna, darbu veicot sev
pieņemamā laikā un intensitātē. Līdz ar to dažas grupas vienā gadā paveic visas četras
pakāpes, citas - tikai vienu vai divas. Piemēram, visas 4 pakāpes šobrīd pabeigušas 21
komanda, 3 pakāpes paveikusi 1 komanda, 2 pakāpes pa spēkam bijušas 7 komandām,
1. pakāpi paveikušas 17 komandas, bet 8 vēl nav uzsākušas pētījumus.
Lai gan projektā paredzēts darboties skolēnu komandām, to var viegli pielāgot
individuālam darbam skolēnu tuvākās apkārtnes izpētē, kas svarīgi attālinātas
mācīšanās
apstākļos.
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https://www.visc.gov.lv/sites/visc/files/data_content/2016_ias_metiet1.pdf

Projektā jebkurā laikā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai
organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu
inese.liepina@visc.gov.lv. Jaunajiem dalībniekiem tiks organizētas apmācības
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Aicinām pievienoties!
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