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Projekta „Izglītība izaugsmei 2016” pedagogu radošās darbības konkursa 

„Radi. Rādi. Redzi.” nolikums 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums  nosaka projekta „Izglītība izaugsmei 2016” pedagogu radošās 

darbības konkursa „Radi. Rādi. Redzi.” (turpmāk – Konkurss) norisi.  

 

2. Konkursā var piedalīties Rīgas un Jūrmalas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu 

– sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pedagogi. 

 

3. Konkursu organizē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – 

Centrs) un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – 

Departaments) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi.   

 

4. Paziņojums par Konkursu tiek publicēts portālā www.riimc.lv un nosūtīts uz 

izglītības iestādēm pa e-pastu.  

 

II. Konkursa tēma, mērķis un norise 

 

5. Konkursa tēma: Pedagogu labās prakses piemēri digitālās kompetences veiksmīgai 

izmantošanai lasītprasmes vai karjeras vadības prasmju attīstīšanā mācību stundā. 

 

6. Konkursa mērķis: Aktualizēt pedagogu digitālo kompetenci  aizraujošas mācību 

stundas veidošanā. 

 

7. Konkursa uzdevums: Digitālā mācību materiāla (animācijas, video, spēles u.c.) 

un/vai virtuālās mācību vides izmantošana vienā mācību stundā, pielietojot 
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programmvadāmas ierīces (datori, planšetes, mobilie telefoni, balsošanas pultis, šujmašīnas, 

veļas mazgājamā mašīna u.c.). 

 

8. Konkurss notiek 3 posmos: 

 

8.1. Konkursa 1.posms - pieteikšanās un izvērtēšana no 12.10.2015. līdz 

09.11.2015.  
8.1.1. Pedagogi iesūta pieteikumu (1.pielikums) un uzskates materiālu (animācija, 

foto, video materiāls, u.c.) līdz 2015. gada 9. novembrim elektroniski uz e-pasta adresi 

riimc@riga.lv   
8.1.2. Vērtēšanas kritēriji: 

1) Digitālā mācību materiāla vai virtuālās mācību vides izmantošana mācību 

mērķu un rezultātu sasniegšanai; 

2) Digitālās kompetences loma mācību stundas tēmas apguvē; 

3) Idejas oriģinalitāte aizraujošas mācību stundas norisē. 

 

8.2. Konkursa  2.posms  - mācību stundu vērošana no 18.01.2016. līdz 

15.04.2016. 
8.2.1. Komisija 2. posmam izvirza pedagogus, kuri 1. posmā saņēmuši augstāko 

punktu skaitu; 

8.2.2. Komisija līdz 2016. gada 13. janvārim saskaņo ar pedagogiem mācību 

stundu vērošanas grafiku; 

8.2.3. Komisija vēro mācību stundu un 3. posmam izvirza pedagogus, kuri 

saņēmuši augstāko punktu skaitu. 

 

8.3. Konkursa 3. posms  forums „Izglītība izaugsmei 2016” – meistarklases 

un apbalvošana 20.06.2016. 

8.3.1. 3. posmā pedagogi piedalās forumā, vadot meistarklases; 

8.3.2. Konkursa uzvarētājiem tiek piešķirtas balvas. 

 

III. Komisijas darbība 

 

 

9. Centra direktore izveido apvienoto Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā 

centra un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vērtēšanas komisiju (turpmāk 

Komisija).  

 

10.  Katram konkursa posmam tiek izveidota Komisija un tās darbība tiek noteikta 

ar atsevišķu rīkojumu. 

 

 

Direktore                                    /paraksts/     S.Neimane 
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