KONKURSS
„INTERAKTĪVU MĀCĪBU METOŽU IZMANTOŠANA VIDES IZGLĪTĪBAS
ĪSTENOŠANĀ, INTEGRĒJOT MĀCĪBU STUNDĀS JAUTĀJUMUS PAR
KLIMATA PĀRMAIŅU VEICINOŠO FAKTORU SAMAZINĀŠANAS IESPĒJĀM
SKOLĀ UN MĀJĀS”

NOLIKUMS
Rīga

2012.gada 25.oktobrī

1. KONKURSA MĒRĶIS
Veicināt skolotāju darbā inovācijas – mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu,
paņēmienu un mācību līdzekļu izmantošanu, ieviešot mācību procesā jautājumus
skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz
Latviju un pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot
enerģiju un citus resursus mācību iestādē un mājās.
2. KONKURSA RĪKOTĀJI
„Zaļā josta”; Valsts izglītības satura centrs (VISC); LU Fizikas un matemātikas
fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs”.
3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA
3.1. Konkurss tiek izsludināts 2012. gada 25.oktobrī.
3.2. Nolikums ir pieejams konkursa mājas lapās – „Zaļā josta” www.lzj.lv;
www.zalajosta.lv,
www.tirailatvijai.lv.
Valsts
izglītības
satura
centrs
www.visc.gov.lv; LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centrs www.dzm.lu.lv; Vides izglītotāju asociācija www.vi.lv;
Rīgas skolu vortāls www.e-skola.lv.
4. KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties ikviens sākumskolas, pamatskolas vai vidusskolas pedagogs,
kurš savā darbā, vai sadarbojoties ar citu pedagogu (ne vairāk kā 3 pedagogi kopā)
mācību procesā vēlas izmantot inovatīvas pieejas, skolēnu izpratnes veicināšanai par
klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā.
5. KONKURSA NORISES LAIKS
2012.gada 25.oktobris līdz 2013.gada 30.aprīlis.
6. KONKURSA NORISE
6.1. Izglītības iestāžu pedagogi, turpmāk „konkursa dalībnieki” līdz 2012.gada
03.decembrim reģistrējas konkursam elektroniski interneta vietnē www.lzj.lv. sadaļā
„Konkurss izglītības iestāžu pedagogiem” aizpildot interneta Reģistrācijas formu.

6.2. Līdz 2013.gada 30.aprīlim pedagogi sagatavo un izmēģina mācību procesā jaunus
mācību materiālus – turpmāk tekstā „Konkursa darbs” – (piemēram, demonstrējumus;
praktiskos darbus; pētnieciskos darbus; mācību spēles; oriģinālus mācību satura
izklāstus) mācību stundas vai tās fragmenta ietvaros – attiecīgo tematu vai atsevišķu
jautājumu izklāstā par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un
pasauli kopumā ar jaunu inovatīvu pieeju (oriģināls produkts, jebkurā tā izpausmē un
formātā, piemēram: vizuālais uzskates materiāls – zīmējums, aplikācija, animācija,
foto, video materiāls, u.c.).
6.3. Savā Konkursa Darbā skolotāji var izmantot biedrības „Latvijas Zaļā josta”
izdotos metodiskos materiālus: Pielikums Nr.4 „Mainos es. Mainies tu. Mainās visa
pasaule” (Rīga, 2011) un/vai uz tā bāzes izstrādātos ieteikumus Dabaszinātņu
skolotājiem integrētus 8. un 9. klašu ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu stundās
atbilstoši ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātajam tematiskajam
plānam, Pielikums Nr.5.
6.4. Izveido uzskates materiālu (video sižets, foto, atsauksmes) par sagatavotā
Konkursa Darba pielietošanu mācību procesā.
6.5. Līdz 2013.gada 30.aprīlim konkursa dalībnieki aizpilda Konkursa Darba
pieteikuma anketu (Pielikums Nr.2) un iesūta Konkursa Darbu ar pievienotu uzskates
materiālu pa pastu uz sekojošu adresi:
- „Zaļā josta”, Mūkusalas ielā 41b, Rīga, LV 1004, Konkurss;
- kā arī elektroniskā veidā nosūta to uz e-pasta adresi: konkurss@zalajosta.lv
7. VĒRTĒŠANA UN REULTĀTU PAZIŅOŠANA
7.1. Iesūtītos materiālus, atbilstoši kritērijiem (Pielikums Nr.3) izvērtēs žūrija trīs
cilvēku sastāvā: viens pārstāvis no „Zaļā josta”; viens eksperts no Valsts izglītības
satura centra un viens eksperts no LU Fizikas un matemātikas fakultātes
„Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra”.
7.2. Konkursa rezultāti konkursa dalībniekiem tiek paziņoti līdz 2013.gada 20.maijam
uz norādīto e-pastu un publicēti interneta vietnē www.lzj.lv.; www.zalajosta.lv.
7.3. Konkursā iesniegtie labākie darbi tiks publicēti interneta vietnēs www.lzj.lv.
vwww.zalajosta.lv; www.visc.gov.lv; www.dzm.lu.lv.
8. APBALVOŠANA
8.1. Visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicības rakstiem.
8.2. Desmit labāko Konkursa Darbu iesūtītāji balvā saņem 3 dienu braucienu uz
zinātnes centru „Heureka” Helsinkos, pa ceļam apskatot arī citus interesantus objektus
(ar prāmi, komfortablu autobusu, nakšņošana uz prāmja).
Visa aktuālā informācija par Konkursa norisi
www.zalajosta.lv.

tiks

publicēta www.lzj.lv;

Piezīme:
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt Konkursa nolikumu, ja konkursa norises
laikā rodas šāda nepieciešamība.
Visi veiktie grozījumi tiks publicēti „Zaļā josta” mājas lapās www.lzj.lv.;
www.zalajosta.lv, kā arī tiks nosūtīti Konkursa Dalībniekiem uz norādīto e-pasta
adresi.
Kontaktinformācija:
Par Konkursa norisi - e-pasts: konkurss@zalajosta.lv; tālr.:67808320;
mob.tālr.29525682

Pielikums Nr.1

KONKURSA
„INTERAKTĪVU MĀCĪBU METOŽU IZMANTOŠANA VIDES IZGLĪTĪBAS
ĪSTENOŠANĀ, INTEGRĒJOT MĀCĪBU STUNDĀS JAUTĀJUMUS PAR
KLIMATA PĀRMAIŅU VEICINOŠO FAKTORU SAMAZINĀŠANAS
IESPĒJĀM SKOLĀ UN MĀJĀS”
REĢISTRĀCIJAS FORMA
1.
Skolotājs (i)
(vārds, uzvārds)

2.
3.

Pārstāvētā skola

Skolas adrese
Skolotāja
kontaktinformācija
(e-pasts, telefons)

Pielikums Nr.2

KONKURSA
„INTERAKTĪVU MĀCĪBU METOŽU IZMANTOŠANA VIDES IZGLĪTĪBAS
ĪSTENOŠANĀ, INTEGRĒJOT MĀCĪBU STUNDĀS JAUTĀJUMUS PAR
KLIMATA PĀRMAIŅU VEICINOŠO FAKTORU SAMAZINĀŠANAS
IESPĒJĀM SKOLĀ UN MĀJĀS”
KONKURSA DARBA PIETEIKUMA ANKETA
1.
Skolotājs (i)
(vārds, uzvārds)

2.
3.

Pārstāvētā skola

Skolas adrese
Skolotāja
kontaktinformācija
(e-pasts, telefons)
Tēma

Skolotāja veiktā darba apraksts saskaņā ar Pielikums Nr.3 pievienotajiem
kritērijiem (300 – 400 vārdi)

Pievienotā uzskates materiāla īss
apraksts (par ieviešanas procesu un tā
rezultātiem)

Pielikums Nr.3

KONKURSA
„INTERAKTĪVU MĀCĪBU METOŽU IZMANTOŠANA VIDES IZGLĪTĪBAS
ĪSTENOŠANĀ, INTEGRĒJOT MĀCĪBU STUNDĀS JAUTĀJUMUS PAR
KLIMATA PĀRMAIŅU VEICINOŠO FAKTORU SAMAZINĀŠANAS
IESPĒJĀM SKOLĀ UN MĀJĀS”
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Par konkursa uzvarētāju kļūst skolotāji, kuri starp pretendentiem ieguvuši visaugstāko
punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:
− skolotāju veidotā materiāla vai mācību pieejas satura atbilstība mācību
priekšmetu standartam;
− mācību līdzekļa vai mācību pieejas oriģinalitāte, atbilstība konkursa mērķim;
− skolotāju veidotās stundas, tās fragmenta, mācību līdzekļa vai pieejas
izmantošanas efektivitāte mācību procesā;
− mūsdienīgu tehnoloģiju mērķtiecīga izmantošana;
− pieteikumam pievienoto materiālu uzskatāmība;
Katrs kritērijs tiek vērtēts ar noteiktu punktu skaitu no 0-10.

Pielikums Nr.4

Lejuplādējams vietnē:
http://www.lzj.lv/tools/download.php?file=images/files//Pielikums_Nr_5_Metod_mat
_vadl_LZJ.pdf

Pielikums Nr.5
Lejuplādējams vietnē:
http://www.lzj.lv/tools/download.php?file=images/files//ieteikumi_metod_mat.doc

