
Bauskas un Rundāles novadu  

vides izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!” 
 

Skate notika 27.septembrī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.  
 Tās mērķi ir aktivizēt vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbību 

un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un 

popularizējot pedagogu labās prakses piemērus, kā arī sekmēt kvalitatīvu un 

daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. 
 Skate ritēja atraktīvā gaisotnē, tās dalībnieces ietērpās īpašajos Bauskas Bērnu un 

jauniešu centra vides tematikai atbilstošos apģērbos. 

  

Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotājas Irēnas  Ladusānes metodiskā 

darba tēma:  “Mēs un daba ap mums”. Tajā atspoguļotā pasākumu virkne virza un 

pilnveido izglītojamo individuālos iespaidus un praktiskās iemaņas uz tuvākās 

apkārtnes un dabas iepazīšanu, gadskārtu svinēšanu, palīdz gūt izpratni par cilvēka 

darbības ietekmi un saistību ar dabu, kā arī vides saudzēšanu. Mērķauditorija: 1. – 

9.klases un arodklases. 

Pilsrundāles vidusskolas skolotājas Līgas Bajāres metodiskā darba tēma: 

„Kreativitāte kā inovitāte”. Skolotāja dalījās pieredzē, kā mācību gada sākumā tiek 

izpētītas novitātes izglītībā, kā tiek saplānots mācību darbs, ārpusstundu darbs, interešu 

izglītība, projekti, ekskursijas, praktiskie darbi, eksperimenti, sarunas ar vecākiem. Vides 

izziņas process tiek izvērtēts un saplānots integrācijā ar citiem mācību priekšmetiem. Radoša 

pieeja mācību darbā sniedz iespēju palūkoties tālāk par sevis nosprausto horizontu. Tā liek 

skolotājam pārvarēt sevi un apgūt ko jaunu. Nedaudz izejot ārpus ierastajiem rāmjiem”- 

komforta zonas, vienmēr ir iespēja saņemt atziņu, ka pēc jaunu zināšanu un prasmju apguves, 

labi organizēta un kreatīva mācību darba - visi ir tikai ieguvēji. Mērķis: Radīt skolēniem 

apstākļus, kas rosina un veicina uz kreatīvu dabas izziņas procesu. Mērķauditorija: 

sākumskola. 

Ekspertu komisija - Bauskas novada Izglītības nodaļas vadītāja Māra Bauvare, 

ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Inguna Sarguna, 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības 

centra "Meža māja" dabas izglītības darba speciāliste Aija Balandiņa – atzinīgi vērtēja 

paveikto darbu un akcentēja pieredzes apmaiņas nepieciešamību.  

Šie abi darbi tika izvirzīti dalībai 2.kārtā, kura risināsies šī gada oktobrī - 

novembrī Valsts izglītības satura centrā.  

             Pateicība Irēnai Ladusānei  un Līgai Bajārei par ieguldīto darbu vides izglītībā 

un pieredzes apkopošanā! 

             Klātesošos ar Dabas aizsardzības pārvaldes plašo piedāvājumu un izdales 

materiāliem vides izglītības jomā iepazīstināja Aija Balandiņa, kā arī visiem bija 

iespēja aplūkot izstādi „Ķemeru Nacionālā parka bagātības”.   

 

  

Bauskas BJC izglītības metodiķe Veronika Puķe 


