Izglītojošs pasākums:
Bioekonomikas spēles skolās, darba kolektīvos un draugu
lokā
Kopsavilkums
Datums

Pirmdiena, 22. februāris 2021 (14:00 – 16:00)

Atrašanās vieta

Tiešsaistes pasākums ZOOM platformā

Pasākuma mērķis

Iepazīstināt Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) rīkotā pasākuma
“Vidzemes inovāciju nedēļa” dalībniekus ar Be-Rural projektu,
bioekonomikas jēdzienu un projekta izveidotajiem izglītojošajiem
materiāliem

Īss kopsavilkums: Pasākumā “Vidzemes inovāciju nedēļa” ietvaros mēs sniedzām prezentāciju par
projektu Be-Rural un izveidotajiem izglītojošajiem materiāliem par bioekonomiku. Pasākuma
programma zemāk.

Pasākumam bija reģistrējušies 22 dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas darbības jomas, kā piemēram, valsts
pārvalde, izglītība un pētniecība, biznesa sektors, lauksaimniecības sektors. Reģistrējoties tika uzdots
jautājums, ko pasākuma dalībnieki vēlas iegūt no pasākuma. Sniegtās atbildes apkopotas zemāk.

Pasākuma ievadā projekta vadītāja iepazīstināja klātesošos ar Be-Rural projektu un bioekonomikas
jēdzienu. Dalībniekiem izstāstīja par projekta aktivitātēm, uzsvaru liekot uz sabiedrības iesaisti
bioekonomikas aktivitātēs, bioekonomikas stratēģiju un ceļveža izstrādēm Eiropas reģionos, mazās
uzņēmējdarbības biznesa modeļiem un tirgus izpēti, sadarbības veicināšanas iespējām
bioekonomikā, inovatīvu un uz dabas izejvielu izmantošanas uzņēmējdarbības modeļu attīstīšanu,
jaunu zināšanu un labo prakses piemēru apzināšanu, radīšanu un izplatīšanu, kā arī par zināšanu
un izpratnes veicināšanu par bioekonomiku. Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar Be-Rural
bioekonomikas rokasgrāmatu un pieejamajiem publicitātes materiāliem, prezentēja projekta
sagatavotos informatīvos materiālus, kas līdz šim izstrādāti projekta ietvaros. Parādīja, kur tie ir
atrodami un kā vislabāk izmantojami.
Pasākuma turpinājumā dalībnieki tika iepazīstināti ar izglītojošajiem materiāliem, kas izstrādāti
projekta ietvaros. Sīkāk tika stāstīts par izglītojošajiem materiāliem, kas sakārtoti Powerpoint
prezentācijās:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ievads bioekonomikā (pielikums Nr. VI);
Bioekonomika un galvenie ilgtspējības principi (pielikums Nr. VII);
Bioekonomika un IAM (un attiecīgie to mērķi) (pielikums Nr. VIII);
Bioekonomika un aprites ekonomika (pielikums Nr. IX);
Bioekonomika lauksaimniecības nozarē (pielikums Nr. X);
Bioekonomika mežsaimniecības nozarē (pielikums Nr. XI);
Bioekonomika zivsaimniecības nozarē (pielikums Nr. XII);
Bioekonomika kosmētikas/farmaceitisko produktu, ēterisko eļļu un garšaugu nozarē
(pielikums Nr. XIII).

Pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar 100 bezmaksas tiešsaistes izglītības resursiem, kuros
atrodami gan izglītojošie materiāli, gan spēles. Dažas no spēlēm tika demonstrētas klātesošajiem,
piemēram, tiešsaistes rīks “Mentimeter”, ar bioekonomiku saistītas vārdu meklēšanas spēle, kāršu
spēle “Biznesa sakritība”, “Bioekonomikas sakritība” un “IAM saikne”.
Pasākumā noslēgumā notika diskusija ar dalībniekiem par bioekonomikas mācīšanu skolās,
pieejamajiem izglītības materiāliem un iespējām iekļaut bioekonomikas spēles skolu mācību
programmā. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika lūgti aizpildīt tiešsaistes anketas par pasākumu,
kur tika saņemtas 8 atbildes. Atbildes zemāk.
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Uz jautājumu: “Kuras BE-Rural info pasākuma sadaļas šķita interesantas, bet kuras liekas, mazāk
izdevušās?” tika saņemtas 6 atbildes:
•
•
•
•
•
•

Interesantas spēļu idejas, labprāt izmēģināšu.
Ļoti labi un labi, ka pieejami materiāli latviešu valodā.
Interesanti likās par produktiem, kas ražoti no citiem, šķietamiem atkritumiem,
piemēram, trauciņi, glāzītes, karotītes utt.
Patika prezentācija.
Atkarībā no interesēm - mani noteikti interesē interaktīvi materiāli.
Interesanti likās par inovatīviem risinājumiem un dažādu produktu ražojumiem.
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Uz jautājumu: “Kas Jums šķita visinteresantākais? Kādas atziņas Jūs guvāt?” tika saņemtas 7
atbildes:
•
•
•
•
•
•
•

100 bioekonomikas resursi.
Vērtīgas spēles par vērtīgu tēmu.
Spēles.
Spēles.
Vēlos uzzināt vairāk par bioekonomiku.
Ieguvu zināšanas par spēļu izmantošanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Spēles, kuras var izmantot dažādās auditorijās.

Uz jautājumu: “Kurus mācību materiālus bija grūti saprast?” tika saņemtas 4 atbildes:
•
•
•
•

Paskatīšos sīkāk vakarā.
Viss ok.
Domāju, ka sapratu visu.
Pašlaik grūti saprast.

Uz jautājumu: “ Kuri mācību materiāli Jums šķita visinteresantākie, noderīgākie?” tika saņemtas
4 atbildes:
•
•
•
•

Paskatīšos sīkāk vakarā.
Spēles, ko var izprintēt katrs pats.
Spēles.
Man noteikti – spēles.

Uz jautājumu: “ Kuri mācību materiāli Jums šķita nenoderīgi, neinteresanti?” tika saņemtas 5
atbildes:
•
•
•
•
•

Neredzēju.
Visus neesmu apskatījis.
Nav tādu.
Ko jaunu uzzināt vienmēr ir noderīgi.
Neesmu iepazinusies, nevaru spriest.
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Pasākuma dalībnieku saraksts

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
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19
20
21
22

Vārds Uzvārds
Anda Andrušaite
Daiga Ramata
Daira Harevica
Elīna Grāvelsiņa
Ieva Freimane-Mihailova
Ilona Kalniņa
Ilona Tauniņa
Inese Bērziņa
Ingūna Gulbe
Inta Konstante- Zaķīte
Jolanta Kraukle
Karīna Bērziņa
Kristīne Auziņa
Lāsma Ivanova
Lelde Uzkure
Lelde Vīnkalna
Līga Radiņa
Līga Riekstiņa
Oskars Balodis
Paulīna Sukaruka
Rita Birziņa
Sanita Ungura

Darbības joma
Valsts pārvalde, izglītība
Izglītībā, pētniecībā
Valsts pārvaldē
Izglītībā, pētniecībā
Izglītībā, pētniecībā
Valsts pārvaldē
Valsts pārvaldē
Valsts pārvaldē
Izglītībā, pētniecībā
Biznesa sektorā
Valsts pārvaldē
Valsts pārvaldē
Izglītībā, pētniecībā
Izglītībā, pētniecībā
Biznesa sektorā
Biznesa sektorā
Izglītībā, pētniecībā
Biznesa sektorā
Lauksaimniecība
Izglītībā, pētniecībā
Izglītībā, pētniecībā
Izglītībā, pētniecībā
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