
Ieteikumi Ekoskolu datubāzes aizpildīšanai

Lai Ekoskolu programma Latvijā varētu darboties un tiktu atzīta, Ekoskolu darbu katru gadu
izvērtē arī neatkarīga žūrija, ko veido pārstāvji no VARAM, IZM, VISC un vairākām ietekmīgām
valsts un nevalstiskajām organizācijām. Lielā skolu skaita dēļ mums nav iespējas apmeklēt katru no
tām  klātienē,  tādēļ  žūrijas  pārstāvji  jūsu  darbu  izvērtēs  pēc  informācijas  Ekoskolu  datubāzē.
Lūgums visiem koordinatoriem sagatavot šo informāciju līdz 15. jūnijam, lai varam laicīgi nodot
informāciju žūrijas pārstāvjiem un nodrošināt, ka varam izziņot rezultātus pirms jaunā mācību gada
sākuma. Ja kavējaties neparedzētu apstākļu dēļ, dodiet mums par to ziņu.

Aizpildot gada atskaiti un apkopojot paveikto, svarīgi atbildēt uz visiem jautājumiem, minot
paveikto darbu un arī radušās problēmas ieviešot savā skolā septiņus programmas elementus. Ne
tikai uzskaitiet, bet arī nedaudz aprakstiet veiktās darbības, minot konkrētus piemērus, lai Ekoskolu
žūrijas pārstāvji varētu pilnvērtīgi izvērtēt paveikto darbu. 

Izglītības iestādes, kuras darbojas programmā vairāk par vienu gadu, lūdzu, miniet izmaiņas
salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, jo vērtēšanā tiks izmantotas arī iepriekšējo gadu atskaites.

Zemāk mūsu ieteikumi atsevišķām sadaļām, ņemot vērā iepriekšējo gadu biežākās 
nesaprašanās. Tās atradīsiet arī pie katras no datubāzes sadaļām aizpildīšanas laikā labajā pusē.

Gada tēmas sadaļa:

 Sava laika taupīšanas dēļ – miniet Tikai tos pasākumus, kas tieši saistās ar Ekoskolu tēmām

–  vides  aizsardzību,  skolēnu  izpratnes  veicināšanu  par  dabas  vērtībām.  Arī  veselīgā
dzīvesveida  tēmās uzsveriet  tikai  tās  aktivitātes,  kas  saistās  ar  Ekopadomes darbu nevis
visus sporta pasākumus, kas skolā notiek.

 Ievērojiet, vai aizpildīta visa svarīgā informācija gan aktivitāšu  Plānots  (zilā poga) sadaļā

(Aktivitātes nosaukums,  pārraudzība),  gan  Rezultāts  (zaļā  poga) sadaļā  (satura apraksts,
rezultāts  –  vai  tika  sasniegti  mērķi).  Tāpat  pie  Rezultāta  iespējams  pievienot  vienu
pielikumu  pie  katra  mēneša  –  piem.,  prezentāciju  ar  foto  apkopojumu,  pasākuma
programmu, rakstu medijiem u.tml. 

 Lūgums tādas aktivitātes kā Mammadaba, Zaļās Jostas, Skolas augļa, šķirošanas un citus

konkursus īsi pieminēt apakšējā sadaļā  Citas aktivitātes – arī  sava laika taupīšanas dēļ.
Žūrijai vairāk interesē tieši jūsu idejas, jo par šiem konkursiem esam labi informēti.

Izvērtējot izglītības iestādi, tieši Gada tēmas sadaļai tiek piešķirta vislielākā uzmanība, tāpēc
lūgums ļoti rūpīgi aizpildīt prasīto. 

Arī šeit padomus aizpildīšanai varat izlasīt datubāzē Gada tēmas sadaļā labajā pusē. Tāpat droši
sazinieties ar mums (nevis kaimiņu skolām), ja ko nesaprotat.

Darba plāns – šajā sadaļā nerakstiet vēlreiz tās pašas plānotās aktivitātes, kaus jau parādījušās 
Gada tēmas sadaļā, tikai atbildiet uz jautājumiem, kā veicās ar plāna izveidi un īstenošanu.

Sasaiste ar mācību saturu – atcerieties likt uzsvaru tieši Gada tēmas iekļaušanai mācību saturā, 
bet noteikti varat aprakstīt arī citu tēmu iekļaušanu. Noteikti iekļaujiet atsevišķus piemērus no 
konkrētām mācību stundām, vēlams tieši neparastākos (valodu priekšmeti, matemātika, vizuālā  
māksla, mūzika u.c.). Pietiek ar 3 – 5 konkrētiem piemēriem.


