Sveiki,
Rakstu jums sakarā ar informāciju, kas mums radās Eko Ekonomikas pasākuma ietvaros apkopoju to,
kas izskanēja + papildināju ar izpildes sastāvdaļām).
Jauniešu, studentu, vecāku izglītošana skolās, augstskolās, organizācijas un kopienās
*(vajadzētu īsaku nosaukumu)

Galvenās Aktualitātes: (pierakstītais konferences laikā)
1. Izveidod izglītojošas galda un citas spēles
2. Video materiāli, īsas filmas par ciklisko ekonomiku, alternatīvo izglītību, ekoloģiskajām kopienām
utml.
3. Vizītes skolās, stāsti par ilgstspējas attīstības jautājumiem. („Zeķmens”)
4. Komiksi
5. Ceļojošās radošās darbnīcas – „radošais autobuss”
6. Vasaras nometnes pie zemniekiem / zaļās skolas / brīvdienu interešu nometnes
7. Informācijas nodošana vecākiem par alternatīvo izglītību

Projekta apraksts + veidošnas stadijas.
Informatīvo materiālu izveide
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prezentācijas
Isfilmas
Animācijas
Bukleti
Vizuālie materiāli
Grāmatas
Komiksi

Darāmie darbi
(nav prioritāžu secībā, pārsvarā paralēli jādara, meklējot cilvēkus, kas grubētu darīt)
1. Tulkošana
2. Projekta vadīšana caur informatīvu platformu ( www.freedcamp.com ) > informācijas ievadīšana
3. Projektu sastāvdaļu informatīva aprakstīšana > Informācijas + pieteikumu anketas izsūtūšana
caur e-pastiem (eko ekonikas, freeriga, ikšķiles pārmaiņu iniciatīva utml...)
a. Aprakstu izveide uzsāktajiem un iespējamiem projektiem,
b. Pieteikšanās anketa (uzrādot visu konferencē uzsāktos tematus + iespējamos)
4. Galda spēļu taisīšanas darbnīcas izveide
a. Taisīšanas ierīces + materiāli

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

b. Bērnu spēlu vakarī, taisīšanas pulciņi, jaunradīšanas vakari, jauno spēļu izspēles, galda
spēļu uzvarētāju izspēles.
c. Projekta iesniegšana www.labiedarbi.lv
d. Iespējamo telpu izvēle
e.
Vizuālās un informatīvās datubāzes izveide
a. Attēli
b. Animācijas
c. Īsfilmas
d. Youtube video un kanāli
i. Tematisie > Izglītības + māc. metodikas, zinātniskie, patiesības.
ii. Informatīvie > Alternatīvā, izglītība, cikliskā ekonomika, ekoloģija, kopienas, Eko
ciemati, paštaisīšana, permakultūra,priekšmetu otrizējās izmantošnas iespējas
utm...
e. Vizuālās apmācības
f. Datorprogrammas + izglītojošās datorspēles
g. E-Grāmatas > tematiskā biblioteka + lini uz ārējiem resursiem
Filmētie video materiāli
a. Prezentācijas, Lekcijas, dzīvās pieredzes, notikumi, ekskurijas, citu organizāciju filmēties
materiāli.
Izglītojošās galda spēles
a. Nopērkamās + Papildināmās
b. Gatavās idejas, kas tikai jāuztaisa
c. Jaunu tematisko spēļu veidošana
d. Galda spēļu taisīšanas darbnīca
e. Informatīvo materiālu pieskaņošanas galda spēļu elementiem
Informatīvās Web lapas izveide
Grupu / Informatīvo lapu izveide draugiem.lv / facebook.com / linkedin utt...
Izglītojošo filmu tulkošana (ieskaņošana / subtitri)
a. Organizācijas profila izveidošana www.prakse.lv > Prakses vieta + brīvprātīgais darbs.
b. Saraksta izveidošana pa kategorijām un prioritātēm
Ekskursijas uz Alternatīvās izglītības skolām
a. Pieteikšanās internetā caur draugiem.lv
b. Autobusu īre lai veiktu ekskursijas - skolēniem, topošajiem vecākiem, vecākiem,
skolotājiem
„Zaķmens”
Projekta rakstīšana + finansiālie aprēķini.
a. Projekta sastāvdaļu paradzemo izmaksu bilanses izveide
b.
Finansiālo un materiālo resursu aprēķināšana un iespējamie iegūšanas veidi
a. Izglītības Fondi
b. Europas savienības Projekti

c. Ziedošanas portāli
i. www.labiedarbi.lv
ii. www.indiegogo.com
iii. + vēl man ir saraksts ar 19 weblapām, kas līdzīgas Indiegogo
d. Pašvaldības / Valsts institūcijas
e. Projekta atbalsta fonda izveide
f. Priekšmetu, materiāli un tehniskā aprīkojuma ziedojumi (informatīvās web-lapas sadaļa)
i. Nepieciešamo sastāvdaļu saraksts katram no apakšprojektiem

Radošais autobuss
Tematiskās un praktiskās iespējas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ceļojošās darbnīcas
Vizuālās pieredzes istaba. (informatīvie braucieni.
Vasaras nometņu veidošana
Cilvēku un objektu pārvadāšana
Braukšana uz radošajiem pasākumiem (Give&Get, Gara Vasara utml...)3
Pārtaisāms uz darbnīcu, ar krēslu pievienošanas iespējām (nomaināmas sastāvdaļas)
Izbraucieni uz kaimiņvalstu izglītojoīem pasākumiem.

Iegādes izmaksas + pārtaisīšana
No ss.lv

Lētākais no lielajiem > 2580 euro

http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cargo-cars/busses/epxcp.html
Tālāk ir vēl daudzi varianti, kas būtu piemēroti dažādās cenās.
Būtu vajadzīgs tehniski zinoš, lai novērtētu autobusa stāvokli un tā pārtaisīšanas iespējas.

E-pasti cilvēkiem, kas pieteikušies + (var pieteikties)
austrisarmanis@gmail.com
dabasberni@gmail.com
blumenfeld-riga@apollo.lv
lavrinovica@gmail.com
mariannali@ymail.com
emils.hlevickis@gmail.com
Jekabss@gmail.com
Ilzekalna8@gmail.com

