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Saldus novada izglītības iestāžu
Vides interešu izglītības pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs „Nāc ārā!”

NOLIKUMS

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru
kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un Ministru kabineta 2021.gada
9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumi.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums
raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas
veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes.

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro
konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir
iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākumaatcelšana, parko tiek paziņots atsevišķi.

MĒ;
1. Aktivizēt vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu

Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās
prakses piemērus.

2. Sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un
īstenošanuvides izglītībā.

UZDEVUMI
3. Veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt un apkopot vides interešu izglītības

pedagogu labās prakses pieredzi.
4. Popularizēt labās prakses piemēru izmantošanu.

ORGANIZATORI
5. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs.

DALĪBNIEKI ,

6. Izglītības iestāžu vides interešu izglītības pulciņu pedagogi.

NORISE
7. Pieredzes apmaiņas pasākums notiek Saldus Bērnu un jaunatnes centrā, Saldus Jauniešu

mājas konferenču zālē 2022.gada 19. maijā pl. 11.00.
8. Pieredzes apmaiņas pasākuma *Nāc ārā!” tēma ir Pielāgošanās”. Vides interešu

izglītības pedagogi aicināti dalīties ar savu pieredzi, kas uzkrāta, darbojoties Covid-19
izraisītās pandēmijas apstākļos. Kā notika pielāgošanās mainīgajai un nedrošajai
situācijai? Kādas jaunas darba formasieviestas? Kā darboties attālināti, tomēr kopā un
nezaudēt saikni ar audzēkņiem? Kā apvienot individuālo un grupu darbu? Kāiesaistīt
vecākusun sabiedrību interešu izglītības norisēs?

9. Pedagogi apkopo paveikto - vēlams līdz 5 min. garā video, ņemot vērā 2.pielikuma
ieteikumus pedagogu labās prakses piemēru izstrādei un noformēšanai. Ir iespējama arī
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citas prezentācijas formas (prezentācija, foto kolāža, vizuāli uzskatāms materiāls u.c.), ja
nav iespējams sagatavot video.

10. Nolikumam atbilstošos video, kas izstrādāti, pamatojoties uz ieteikumiem par labās
prakses piemēru un noformēšanu (2.pielikums), uzaicina piedalīties VISC organizētā
noslēguma pasākumā,kas plānots 2022.gada oktobrī. Pasākumāparedzēta iesūtīto darbu
prezentēšana, dalīšanās pieredzē, kā arī notiks radošās darbnīcas. Pasākums norise tiek
plānota klātienēvai tiešsaistē atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī. Vienojoties ar
darbu autoru/autoriem, labākie metodiskie darbi tiks popularizēti vides interešu izglītības
darba pilnveidei.

PIETEIKŠANĀS
11. Pieteikumu (1.pielikums) kopā ar video (vai cita veida prezentāciju) līdz 2022.gada

12.maijam iesniegt elektroniski Saldus BJC sūtot uz e-pastu: liene.zeilinaGsaldus.lv.

VĒRTĒŠANA
12. Pieredzes apmaiņas seminārā prezentētie darbi var tikt novērtēti ar nominācijām, kuras

nosaka pasākuma rīkotājs.

KONKURSA KONTAKTPERSONA

Liene Zeiliņa /Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniece izglītības jomā/
Tel.26446227
e-pasts: liene.zeilina(Osaldus.lv



1.pielikums

Pieteikuma anketa

Videsinterešu izglītības pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs „Nāc ārā!”
Iesūtīt elektroniski līdz 2022.gada 12.maijam Saldus BJC sūtot uz e-pastu: liene.zeilina(Osaldus.lv

1. Novada/ pilsētas skates organizators

Novads/pilsēta
Iestāde (atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

2. Dalībnieks

Pedagogavārds, uzvārds:
Izglītības iestāde:

Darba nosaukums/tēma, īsa anotācija:

Mērķauditorija:

Darba īstenošanas gadsun vieta

Aizpildot šo anketu, dalībnieks piekrīt, ka labā prakse var tikt fiksēta visa veida
audiovizuālajā sektorā vārda visplašākajā nozīmē. Dalībnieks piekrīt, ka izpildījuma fiksējumu
skaņu un audiovizuālajā sektorā, kas pašlaik ir zināms un kasvēltiks radīts nākotnē, visos laikos
un visās pasaules teritorijās, izmantos Valsts izglītības satura centrs vai personas, kurām Valsts
izglītības satura centrs nodevis tiesības izmantot izpildījuma fiksāciju. Dalībnieks nodod visas
savas metodiskā darba autora mantiskās tiesības un blakustiesības - ekskluzīvās tiesības un
tiesības saņemt atlīdzību par izpildījuma fiksācijas izmantošanu. Valsts izglītības satura centrs
apņemas neizmantot foto, video un audio materiālu, kas fiksēts fotogrāfijā vai kādā citā veidā,
komerciālai darbībai vai reklāmai, vai jebkura cita veida publiskošanai komerciālos nolūkos, kā
arī ievērot Dalībnieka kā metodiskā darba autora personīgās tiesības - tikt identificētam kā darba
autoram - un apņemas neveikt nekādas izmaiņas iesniegtajā darbā.

Kontakttālrunis:

E-pasts:
Anketas nosūtīšanas datums:



2. pielikums

VISC ieteikumi pedagogu pieredzes apmaiņas semināram „Nāc ārā!” noformēšanai

. Darbs pieredzes apmaiņas semināram tiek noformēts video veidā. Video garums — līdz 5

minūtēm. Tam jābūt uzņemtam horizontālā (landscape) formātā, jāparedz titri.

. Video autors ietver pamatinformāciju par labās prakses piemēru:
2.1. darba autors;
2.2. izglītības iestāde;
2.3. darba nosaukums;
2.4. paveiktā darba izklāsts, ilustrācija vai aktivitāšu piemēri.

. Labās prakses piemēra saturā un noformējumā ievēro:
— atbilstību darba nosaukumam un izvēlētajai mērķauditorijai;
— tēmas aktualitāti, novitāti un radošu pieeju;
— teorijas un prakses sabalansētību;
— darba praktisko pielietojamību un replicēšanas iespējas;
— atsauces uz izmantotajiem uzziņas avotiem;
— personas datu u.tml. informācijas konfidencialitāti.


