
Atbalsts Vides ietekmju novērtējuma veikšanai

1. Ievads

Skolas  vides  ietekmju  novērtējums  ir  galvenais  pamats  Gada  tēmas  izvēlei  un  Rīcības  plāna
veidošanai Ekoskolu programmā. Svarīgi, lai tas labi iekļaujas mācību procesā un vienlaicīgi dod
uzticamu informāciju par visām vides tēmām. Tāpat svarīgi, lai novērtējuma veikšanā iesaistītos un
ar  rezultātiem iepazītos  pēc  iespējas  lielāka  daļa  skolēnu  un  pedagogu.  Šajā  sadaļā  svarīgākie
padomi, lai to īstenotu.
No 7 sadaļām vissvarīgākās ir 2. sadaļa, 6. sadaļa un 7. sadaļa. Aicinām tās aizpildīt visām
tēmām, pārējās sadaļas izmantojot Gada tēmas iepazīšanai.

2. Skolas izvērtējums

Svarīgākā VN daļa ir skolas izvērtējuma tabula, kurā katrā tēmā aicinām ar 1 – 5 atzīmēt progresu
dažādos  vides  resursu  saudzēšanas  jautājumos.  Šie  jautājumi  ir  labs  pamats  vispusīgai  jomas
izvērtēšanai, taču var nebūt piemēroti jūsu skolas situācijai – ja kāds no tiem neatbilst jūsu skolai, to
varat neaizpildīt. Tāpat varat katru sadaļu papildināt ar saviem jautājumiem.
Šīs izvērtējuma tabulas aicinām aizpildīt visām programmas skolām (pirmo gadu pievienojušās
skolas var nepildīt sadaļas Vide un veselība,  Skolas vide un apkārtne,  Līdzdalība,  Mācību saturs).
Pēc tām varat jau izvēlēties Gada tēmu pirms pārējā novērtējuma veikšanas.

3. Attieksmju izvērtējums

Vairākās tēmās pievienoti skolēnu un vecāku aptaujas jautājumi. Arī tos var papildināt ar saviem
jautājumiem  (diemžēl  tie  nav  vēl  sagatavoti  visām  tēmām).  Aptaujas  aicinām  veikt  tikai
izvēlētajā  Gada  tēmā,  kā  arī  iepriekš  īstenotajā  tēmā  (salīdzinājumam),  citās  tēmās  aptauju
veikšana jums dos vairāk datu, nekā varēsiet izmantot. Svarīgi arī izvērtēt, cik liela daļa no visiem
skolēniem un vecākiem aptaujāta. Vides novērtējuma formā, ko pievienosiet, ierakstiet tikai atbilžu
procentus.

4. Novērtējuma iekļaušana mācību saturā un pētījuma daļa

Svarīgi, ka vairākas Vides novērtējuma sadaļas tiek integrētas mācību procesā. Datu vākšana var
tikt uzticēta vairākām klasēm vai grupām, kā arī Ekopadomes skolēniem, kur skolotāju loma ir būt
vairāk kā konsultantiem. Datu apkopošana var tikt veikta informātikā. Skolas zemākie rezultāti var
būt pamats sarunām par šo jautājumu sakārtošanas nozīmi dabaszinību un citās stundās. Kura būtu
jāizvēlas  par  skolas  Gada  tēmu  var  būt  argumentētu  eseju  veidošanas  uzdevums,  iepazīstinot
skolēnus ar datiem.
 
Vairākās  tēmās  noslēgumā  pievienota  ideja  pētījumam.  Šo  pētījumu  var  veikt  pēc  pārējā
novērtējuma apkopošanas un Rīcības plāna sagatavošanas. Pētījuma veikšana var būt labs pamats
skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu izstrādei.

5. Praktiskie padomi

Svarīgi pie novērtējuma veikšanas veikt pasākumus, lai dati būtu uzticami un salīdzināmi. Lielās
skolās varat nodalīt tikai daļu no tās, kuras telpas apsekosiet.  Uzticamākiem rezultātiem vēlams
vienu tēmu apskatīt vairākām komandām, pēc tam salīdzinot un pārrunājot rezultātus. Neaizmirstiet
pārbaudīt ne tikai klases, bet arī citas telpas.
Pēc  novērtējuma  veikšanas  izveidojiet  vizuālu  apkopojumu,  ar  kura  palīdzību  iepazīstināt
rezultātiem visu skolu.


