Ekoskolu Rīcības dienas 2021
Informācija par konkursu un publikācijām
#1 Kā rīkoties, lai piedalītos Rīcības dienu konkursā?
1. Spiediet uz https://padlet.com/VidesIzglitibasFonds/ERD2021 un iepazīsties ar platformu,
kurā būs jāpievieno savs pasākums. Izvēlieties atbilstošo tēmu, kurā startēsiet: 12. mērķis –
Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13. mērķis – Rīcības klimata jomā, 14. mērķis – dzīvība
ūdenī, 15. mērķis – dzīvība uz zemes vai cits ilgtspējības attīstības mērķis. Varat arī
pievienot aktivitātes vairākos mērķos/tēmās.
✔ Svarīgi! Lai mēs varētu identificēt ieraksta autoru, pieraksties ar vienu no saviem
kontiem. Ja esi iepriekš lietojis/-usi padlet.com platformu, spied uz LOG IN (augšējā
labajā stūrī) un ielogojies ar vienu no piedāvātajiem kontiem – Google (Gmail),
Microsoft, Apple vai e-pasta adresi. Ja iepriekš neesi lietojis/-usi padlet.com
platformu un Tev nav reģistrēta konta, spied uz SIGN UP un līdzīgi piereģistrējies ar
kādu no piedāvātajiem veidiem.
2. Izveidojiet īsu aprakstu (līdz 100 vārdiem) par jūsu iestādes pasākumu. Aprakstā pastāstiet
mums: kas, ko, kur, kad un ar kādu mērķi paveica? Ko jūs visi šajā aktivitātē iemācījāties?
3. Kopā izvēlieties vienu spilgtāko un interesantāko foto (vairāk par vienu pievienot
nevarēs!) no Jūsu skolas pasākuma un pievienojiet ierakstam. Vēlams, lai fotogrāfija būtu
horizontāla, taču varat publicēt arī vertikālu. GATAVS!
4. Ieraksta komentārā varat arī pievienot interneta saiti uz plašāku rakstu vai galeriju par
pasākumu kādā citā vietnē, ja tāda ir, bet tas nav obligāti.
5. Visiem, kuri piedalīsies konkursā, būs iespēja sekot līdzi visu skolu aktivitātēm, atzīmēt un
komentēt.
6. Aicinām pievienot savu ierakstus līdz 29. novembrim (ieskaitot).

P.S. Ja neizdodas pievienot ierakstu platformā, skatiet zemāk vizuālu instrukciju, kā to izdarīt.
Vizuāla

instrukcija

ieraksta

pievienošanai

platformā

https://padlet.com/VidesIzglitibasFonds/ERD2021
1. Vispirms izvēlies atbilstošo tēmu: 12. mērķis – Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13.
mērķis – Rīcības klimata jomā, 14. mērķis – dzīvība ūdenī, 15. mērķis – dzīvība uz
zemes vai cits ilgtspējības attīstības mērķis. Varat arī pievienot aktivitātes vairākos
mērķos/tēmās. Lai pievienotu ierakstu, nospied izvēlētajā kategorijā joslu ar + plus
zīmi!

2. Ieraksti sava pasākuma/aktivitātes nosaukumu (tas parādīsies treknrakstā/boldā) –
ietveriet arī izglītības iestādes nosaukumu, piemēram, Ekoskolu Rīcības dienas 2021
Salacgrīvas vidusskolā. Pievieno aprakstu (to drīkst arī iekopēt) baltajā laukumā turpat
zem nosaukuma.
Lai pievienotu foto, spied uz trīspunktes ...

3. Izvēlies un pievieno aprakstam foto no sava datora, spiežot uz “Augšuplādēt”!

#2 Kā notiks Rīcības dienu konkurss?
Skolas dalīsim vairākās grupās pēc tēmām. Pieņemot, ka kādā grupā būs vairāk, kādā mazāk
aktivitāšu, iespēju robežās dalīsim, lai katrā grupā būs aptuveni vienāds skaits skolu un to
materiāli tiktu publicēti vienā galerijā portālā Facebook. Pēc galerijas publicēšanas sākas arī
balsojums (“Like”/Patīk un “Share”/Dalīties). Skolas sacentīsies tikai savu grupu ietvaros, līdz
ar to būs iespēja atbalstīt savus draugus citās grupās un lūgt viņus atbalstīt arī Jūs! Balsošana
notiks līdz 09.12., plkst. 23.59.

#3 Rīcības dienu 2021 atbalstītāji
Arī šogad Rīcības dienām uzrunāsim atbalstītājus, kuri rūpēsies, lai interesantāko un
veiksmīgāk īstenoto aktivitāšu autori saņemtu jautras un iedvesmojošas balvas.
Informējam, ka arī šogad plānojam diskusiju ar politiķiem par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un
veiksmīgākie konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti tajā piedalīties.

#4 Kas jāņem vērā, veidojot savas publikācijas?
Publikācijām izmantojiet visus savus pieejamos sociālos tīklus un citus medijus. Vienmēr
publikācijai

pievienot

atsauces

tēmturus:

#Ekoskolas,

#Ekoskolām20

un

#RīcībasDienas2021, varat pievienot arī tēmas saukli #ĪstaisBrīdisSākt un starptautisko
tēmturi #GlobalActionDays Atsauces tēmturu pievienošana ir svarīga, jo tā ļaus gan mums,
gan jums vieglāk atrast visas saistītās publikācijas. Sociālajos tīklos lietderīgi publicēt dažādus
formātus – foto, video, kā arī papildus informācijai - saiti uz skolas mājaslapu, kurā publicēta
preses relīze par pasākumu.
Kā uzrunāt?
● Nebaidieties no drosmīgiem un interesantiem nosaukumiem savām aktivitātēm.
Vēlams sauklis, ko mediji pēc tam var izmantot rakstu veidošanā.
● Labs veids, kā piesaistīt mediju un sabiedrības uzmanību aktivitātēm ir sabiedrībā
zināma cilvēka iesaistīšana. Ja ir radoša ideja, tad parasti šie cilvēki ir ļoti atsaucīgi un
atbalsta labas iniciatīvas.
● Labs veids, kā atgādināt svarīgiem cilvēkiem par pasākumu, ir personīgs uzaicinājums
– vislabāk telefona zvans neilgi pirms pasākuma.
● Esiet priecīgi sava pasākuma dienā – pat ja neatnāk tik daudz cilvēku, kā cerēts un
viss nenorit perfekti – jūs esat ieguldījuši lielu darbu un ieguvuši jaunu un vērtīgu
pieredzi.

Ieteikumi fotogrāfijām
● Labs foto vai video var izteikt vairāk kā tūkstoš vārdu, tāpēc centieties fotogrāfijas
uzņemt pēc iespējas kvalitatīvākas — gaišas un skaidras;
● Rīcības dienās īpaši svarīga ir tieši rīcība, tāpēc rūpējieties, lai fotogrāfijas/video
atspoguļo darbību un jūsu aktivitātes jēgu;
● Protams, arī šajā gadījumā smaidoši dalībnieki vairāk piesaistīs uzmanību, tāpēc
mēģiniet izvēlēties foto, kur notverta gan dalībnieku aktivitāte, gan prieks.

Kā izmantot plakātus?

Mūsu veidoto vispārīgo Rīcības dienu plakātu ,kas atrodams mājaslapā ej.uz/erd21 sadaļā
dokumenti ar nosaukumiem ERD2021_plakats.jpg (sociālajiem tīkliem) vai ERD2021_plakats A3.pdf
(printēšanai) droši varat gan drukāt, gan ar to dalīties Jūsu skolas vai personīgajos sociālajos tīklos.
Esiet radoši, droši un izmantojiet dažādas iespējas caur sociāliem tīkliem @tagot un #atzīmēt viens
otru, savas pašvaldības, nacionāla līmeņa lēmumpieņēmējus.

Ziņas medijiem jeb preses relīze
Pamēģiniet arī uzrunāt savus vietējos vai reģionālos medijus, nosūtot mūsu jau sagatavotās preses
relīzes (pieejamas http://videsfonds.lv/lv/jaunumi), kur atliek tikai pievienot nedaudz informāciju par
savu pasākumu vai sagatavot savas pēc mūsu piedāvātā parauga. Preses relīzes veidošanas

paraugs atrodams mājaslapā ej.uz/erd21 sadaļā dokumenti - nosaukums ERD2021-paraugs preses
relizei.

