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Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes priekšnieks
O.Lejnieks

Pierīgas novadu izglītības iestāžu,
kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas,
pedagogu 2018./2019.m.g. radošās dienas
“Es daru tā: labās prakses piemēri”
Nolikums
Mērķis
Pierīgas pirmsskolas pedagogu inovatīvās pieredzes apzināšana un popularizēšana,
akcentējot atbilstību mūsdienīgai lietpratībai izglītībā.

Uzdevumi
 veicināt pedagogu savstarpējo komunikāciju, izpratni par inovatīvo metožu
ieviešanu,
 aktualizēt mācību pieejas maiņu Pierīgas novadu apvienības pirmsskolas iestādēs un
skolu pirmsskolas grupās,
 aktivizēt izglītības iestāžu vadības un pedagogu kā vienotas komandas darbu
iestādes mācību procesa realizēšanā un izvērtēšanā

Dalībnieki
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātāju pašvaldību un privāto
izglītības iestāžu pedagogi. Katru labās prakses piemēru izstrādā ne vairāk kā divi
autori.

Darbu iesniegšana
Labās prakses piemēra aprakstu (Pielikums nr.1) iesniedz elektroniski:
vija.tomina@inbox.lv līdz 05.02.2019. plkst.13.00 Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldē. Labās prakses piemēru apraksti var tikt ievietoti Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes ( turpmāk tekstā -IKSP) mājas lapā kā metodiskais
līdzeklis.

Darbu saturs
Labās prakses piemērs tiek izstrādāts kādā no pirmsskolas mācību satura jomām
bērniem vecumā no 1,5 - 6 gadiem. Pedagogi izstrādā labās prakses piemēru,
akcentējot kādu no caurviju prasmēm. Radošajai dienai var iesniegt: bērnu patstāvīgās
mācīšanās procesa atspoguļojumu, organizētas bērnu darbības norisi, svētku norises
gaitu iestādē/grupā, dažādu metožu pielietošanu temata apgūšanai.

Norise
2019.gada 19.februārī no plkst. 10.00 Bruņinieku ielā 29/31, 2.stāva zālē tiek
organizētas labās prakses piemēru prezentācijas. Katrs radošās dienas dalībnieksdarba autors, prezentē (uzstāšanās laiks 10 -15 minūtes) savu labās prakses piemēru.
Pedagogs komentē izstrādāto prezentāciju/filmu, stāstījumā iekļaujot informāciju
par sasniedzamajiem rezultātiem, apgūstamo caurviju prasmi, izmantotajām metodēm
un bērna darbību.

Darbu vērtēšana un apbalvošana
Labās prakses piemērus vērtē komisija, kuru apstiprina Pierīgas IKSP pārvaldes
priekšnieks. Komisijā tiek iekļauts Skola 2030 pārstāvis.

Vērtēšanas kritēriji:





Atbilstība mūsdienīgai lietpratībai izglītībā,
Inovācija un radošums,
Caurviju prasmes attīstīšana,
Praktiskā pielietojamība.

Atsevišķi tiek vērtēti labās prakses piemēri, kuri paredzēti 1,5- 3 gadus veciem
bērniem.
Darbu autori saņem Pierīgas IKSP diplomus un balvas saskaņā ar apstiprināto budžeta
tāmi. Informācija par skates uzvarētājiem tiek publicēta Pierīgas IKSP mājas lapā.
Skates dalībnieku darbu prezentācijas tiek ievietotas vietnē dropbox – pieredzes
popularizēšanai, tās ir pieejamas Pierīgas novadu izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem.

Pierīgas IKSP galvenā speciāiste izglītības jautājumos
Vija Tomiņa, 29434080, vija.tomina@inbox.lv

Pielikums nr.1

LP piemēra apraksts
Pedagoga vārds, uzvārds, e-pasts:
Izglītības iestāde:
Caurviju prasme, kuru attīsta:
Bērnu, kuriem aktivitāte paredzēta, vecums:
Sasniedzamais rezultāts

Skolotāja darbība

Nepieciešamie resursi

Atgriezeniskā saite

