
Liepājas pilsētas Metodiskās akadēmijas  Iekļaujošās izglītības atbalsta metodiskās jomas 

2021./2022.m.g. 

pedagogu metodisko izstrādņu konkursa 

“PALĪDZI MAN IZDARĪT PAŠAM”  

/ Sadarbības veiksmes stāsts/ 

 

Nolikums 

 

Konkursa mērķis:  popularizēt  atbalsta jomas speciālistu un pedagogu vai dažādu mācību priekšmetu 

pedagogu sadarbības nozīmi skolēna personības izaugsmes veicināšanā, īstenojot  diferencāciju un 

individualizāciju skolēnu pašvadītajā mācīšanās procesā. 

Konkursa uzdevumi:  

1) veicināt atbalsta personāla un mācību priekšmetu pedagogu izpratni par sadarbības nozīmes  

nepieciešamību  diferencācijas un individualizācijas procesā un iedzīvināšanā ikdienas  mācību 

procesā; 

2) rosināt pedagogu un atbalsta personāla prasmi mērķtiecīgi un rezultatīvi sadarboties dažādu 

stratēģiju mācīšanā; 

3) rosināt pedagogus un atbalsta personāla speciālistus dalīties pieredzē, izveidojot dažādas mācīšanās 

stratēģijas; 

4) apkopot labāko pieredzi metodiskajos ieteikumos, krājumā, infogrammās, utml. 

Konkursa dalībnieki: ikviens Liepājas pilsētas vispārizglītojošās un profesionālās izglītības iestādes 

pedagogs, atbalsta jomas speciālists. 

Konkursa norise: 

Sadarbojoties atbalsta jomas speciālistiem un pedagogiem vai tikai pedagogiem: 

1) tiek izveidots mācību/ klases stundu/ projektu/pasākumu kopums, akcentējot  atbalsta pasākumus 

un stratēģiju pielietojumu individualizācijas un diferencācijas procesā; 

2) plānotais tiek īstenots ikdienas mācību procesā; 

3) tiek apkopoti materiāli, veikti secinājumi (atbilstoši SR); 

4) darbs tiek noformēts un iesniegts konkursam. 

Darba noformējums:  

Veidojot metodisko izstrādni, jāietver: 

1) darba nosaukums; 

2) mērķauditorija; 



3) mērķis, sasniedzamie rezultāti (SR); 

4) plānojums; 

5) norises apraksts; 

6) praktiskie materiāli (foto, video, aizpildītas darba lapas, atbalsta materialu kopums, atbalsta 

pasākumu apraksts, dažādu stratēģiju apkopojums u.c.); 

7) skolēnu un pedagogu secinājumi; 

8) informācija par darba autoriem. 

Metodiskajai izstrādnei jābūt sagatavotai datorrakstā, burtu lielums – Arial 12, rindstarpa 1,5 . 

 

Darba vērtēšana:  

LPIP izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc to atbilstības konkursa 

noteiktajam mērķim un prasībām, ņemot vērā metodiskās izstrādnes saturu un idejas, kā arī izmantotos 

materiālus un darba metodes. Būtiska nozīme darbu vērtēšanā būs papildmateriāliem – skolēnu 

atsauksmēm un viedokļiem, video vai foto materiāliem u.tml. 

 

Apbalvošana: 

Konkursa uzvarētājs saņem kvalitātes balvu konkursā “Gada skolotājs” nominācijā par Metodiskajām  

izstrādnēm 2021./2022.m.g. 

 

Darbu iesniegšana: 

Darbi jāiesūta elektroniski līdz 2022.gada 1. jūnijam uz e-pastu: inese.stepko@liepaja.edu.lv 
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