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Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss
“Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!”
I Konkursa mērķis
1.1. Apzināt aktīvus un radošus pedagogus, kuri jēgpilni izmanto inovatīvas mācību
metodes un darba formas, organizējot starpdisciplināru stundu/nodarbību bloku.
1.2. Aktualizēt mācīšanas pieejas maiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu
Pierīgas novadu apvienības izglītības iestādēs.
II Vispārīgie jautājumi
2.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde
(turpmāk tekstā Pārvalde) organizē Pierīgas novadu apvienības (Ādažu, Babītes,
Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un
Stopiņu novadi) izglītības iestāžu skolotāju profesionālās meistarības konkursu
“Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!” (turpmāk tekstā - konkurss).
2.2.

Konkursā piedalās pedagogi, kuri strādā Pierīgas novadu apvienības pirmskolās
(5-6 g. grupās), sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās. Pedagogu dalība
konkursā ir brīvprātīga.

2.3. Konkursā nepiedalās 2018./19.m.g. Pierīgas novadu apvienības konkursa “Es
daru tā” un “Neturi sveci zem pūra” laureāti.
2.4. Informācija par konkursu un tā norisi tiks publicēta Pārvaldes mājas lapā
http://www.ikspieriga.lv, sadaļā Izglītība –Metodiskais darbs, kā arī nosūtīta
elektroniski uz izglītības iestādēm.

III Konkursa norise
3.1. Konkursā piedalās trīs pedagogu komanda ar integrētu trīs
stundu/nodarbību bloku vienā klasē.

mācību

3.2. Pedagogus konkursam piesaka izglītības iestādes atbildīgā persona, aizpildot
pieteikumu vietnē: https://forms.gle/ciVf69SookEwa5sy9 līdz 18.10.2019., un
pilnībā uzņemas atbildību par datu precizitāti.
3.3. Konkursam no katras izglītības iestādes var pieteikt ne vairāk kā trīs pedagogu
komandas.
3.4. Konkursam izvirzītie pedagogi līdz 13.12.2019. iesūta izvēlēto mācību
stundu/nodarbību anotāciju vietnē: https://forms.gle/6qBfztfmE1aE1kpQ6 .
3.5. Pārvalde līdz 10.01.2020. ar pedagogiem saskaņo mācību stundu/nodarbību
norises datumu un laiku.
3.6. Mācību stundu/nodarbību vērošanu un vērtēšanu konkursa žūrijas komisija veic
laika periodā no 20.01.2020. līdz 30.04.2020.
3.7. Pirms stundas/nodarbības, norises dienā, pedagogi komisijai iesniedz detalizētus
stundu/nodarbību plānus brīvā formā. Stundu/nodarbību plāni un citi konkursam
gatavotie metodiskie materiāli var tikt izmantoti Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes un Pierīgas novadu apvienības izglītības iestāžu metodisko
darbu vajadzībām.
Mācību stundu/nodarbību norise pēc konkursa dalībnieku izvēles var tikt filmēta
vai fotografēta. Materiāls var tikt izmantots Pierīgas IKSP organizētajos
semināros kā mācību līdzeklis. Izglītības iestāde ir atbildīga par vecāku
piekrišanu bērnu personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un
filmēšanu.
3.8. Pēc katra mācību stundu/nodarbību bloka, tiek paredzēta stundu/nodarbību analīze
(līdz 40 min.), klātesot pedagogu komandai.
3.9. Konkursā pieteiktajai izglītības iestādei ir tiesības deleģēt savus pedagogus citu
izglītības iestāžu konkursantu mācību stundu/nodarbību vērošanai. Pieteikumus
par pedagogiem- stundu/nodarbību vērotājiem izglītības iestādes iesūta Pārvaldei
no 12.01.2020., izvirzot dalībai ne vairāk kā četrus pedagogus (ja konkursā
piedalās divas komandas- astoņus pedagogus, trīs komandas- 12 pedagogus).
Pārvalde apstiprina skolu pedagogu dalību stundu vērošanā pieteikumu
iesniegšanas secībā. Maksimālais žūrijas komisijas dalībnieku un vērotāju skaits
vienā stundā– 7.

3.10. Konkursam pieteikto mācību stundu anotācijas un informāciju par pedagogu
pieteikšanu stundu vērošanai skolu atbildīgajam pārstāvim tiks izsūtīta līdz
11.01.2020.
3.11. Konkursa laureāti var tikt aicināti prezentēt konkursa ietvaros novadīto mācību
stundu/nodarbību bloku Pārvaldes organizētajos metodiskajos pasākumos.
IV Konkursa vērtēšana
4.1. Konkursa norisi vērtē žūrijas komisija (turpmāk tekstā– komisija) 3 cilvēku
sastāvā, kurā ietilpst Pārvaldes izglītības speciālisti, kā arī Pārvaldes uzaicināti
pedagogi- Pierīgas novadu apvienības mācību jomu koordinatori, mācību
priekšmetu eksperti, mācīšanās konsultanti, iepriekšējā mācību gada Pierīgas
konkursu laureāti un direktoru/vadītāju vietnieki izglītības jomā.
Vērtēšanas kritēriji mācību stundu/nodarbību blokam:
4.2.1. mācību stundas/nodarbības uzbūve (aktualizācija, lietošana, refleksija);
4.2.2. izglītojamo motivācija darbam (izglītojamo aktivitāte, interese par
stundu);
4.2.3. mācību satura sasaiste ar reālo dzīvi;
4.2.4. diferencētas pieejas nodrošināšana, daudzveidīgu metožu pielietojums;
4.2.5. skaidri norādījumi par uzdevumu izpildi;
4.2.6. caurviju prasmju lietojums;
4.2.7. refleksija par stundā/nodarbībā izvirzīto sasniedzamo rezultātu;
4.2.8. mācību stundu/nodarbību integrācija temata ietvaros;
4.2.9. mācībām atbilstoša darba vides uzturēšana.
4.3. Vērtējums par katru kritēriju tiek izteikts punktos:
4.2.

3 – izcili;

2- labi;

1- daļēji;

0- nav novērots.

V Konkursa laureātu noteikšana un apbalvošana
5.1. Konkursa komisija nosaka laureātus, pamatojoties uz stundu/nodarbību vērošanas
protokoliem. Konkursa rezultātus apstiprina Pārvaldes vadītājs.
5.2. Laureātu skaits kopā nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no kopējā pedagogu skaita
konkursā. Žūrijas komisijai ir tiesības piešķirt specbalvas.
5.3. Konkursa nominantu apbalvošanu organizē Pārvalde. Laureāti tiks apbalvoti
2019./2020. m.g. noslēgumā Pārvaldes rīkotā forumā “Iedvesmojies! Uzdrīksties!
Dari!”.
5.4. Konkursam kopējo balvu fondu- EUR1500,00 nodrošina Pārvalde.
Konkursa balvu fonds var tikt papildināts ar sponsoru piedāvātajām balvām.

