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LUBĀNAS NOVADA PEDAGOGU METODISKO IZSTRĀDŅU SKATES
NOLIKUMS
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Mērķis:
Veicināt Lubānas novada izglītības iestāžu pedagogu radošo pašizteikšanos,
popularizējot savu profesionālo un inovatīvo darbību, tā stiprinot saikni starp radošumu
izglītībā un ilgtspējīgu attīstību.
Uzdevumi:
2.1. Aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot labās prakses
piemērus mācību priekšmetu/jomu saturā.
2.2. Paplašināt skolotāju redzesloku par daudzveidīgajām pašizteikšanās formām,
metodēm un iespējām izglītības jomā.
2.3. Organizēt pedagogu konferenci - metodisko izstrādņu prezentāciju.
2.4. Novērtēt un atbalstīt labāko darbu autorus.
2.5. Apkopot aktuālākos pedagogu pieredzes materiālus.
Organizatori: Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālists, sadarbībā ar
novada izglītības iestādēm.
Dalībnieki:
4.1. Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas, Pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” un Lubānas Mākslas skolas pedagogi.
4.2. Dalība skatē individuāla vai autoru kolektīviem līdz 3 cilvēkiem.
Norise: 2018.gada maijs – 2019.gada janvāris
Metodisko izstrādņu tematika:
6.1. Kompetenču pieejas ieviešana izglītībā:
6.1.1. pēctecības, sistēmiskuma un caurviju prasmju attīstīšana,
6.1.2. apzinātas mācīšanās, individuālo kompetenču agrīna, mērķtiecīga attīstīšana,
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6.1.3. atbalsts karjeras izglītībā, iekļaujošā izglītībā un darbā ar talantīgajiem skolēniem.
6.2. Bērnu un jauniešu nacionālās identitātes veidošana, akcentējot pilsonisko atbildību un
līdzdalību.
6.3. Pedagogu starpdisciplinārā sadarbība.
7.
Norise
Metodisko izstrādņu skate notiek vairākos posmos:
7.1. Lubānas novada posms notiek līdz 2018.gada 20. decembrim šādās mācību jomās:
7.1.1. valodu mācību jomā;
7.1.2. sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā;
7.1.3. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā ( literatūra, mūzikas, māksla, drāma);
7.1.4. dabaszinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā;
7.1.5. matemātikas un tehnoloģiju mācību jomā;
7.1.6. pirmskolas un sākumskolas ( t.sk. atbalsta personāls) mācību jomā;
7.1.7. izglītības jomā;
7.1.8. direktoru vietnieki izglītības jomā;
7.1.9. direktoru vietnieki audzināšanas jomā (t.sk. klases audzināšana un interešu
izglītība).
7.2. Iesniegtās izstrādnes līdz 2019.gada 4. janvārim izvērtē Lubānas novada pašvaldības
Izglītības darba speciālista izveidota komisija. Komisija izvirza 10 labākos darbus,
kas tiek prezentēti pedagogu Metodiskajā konferencē.
7.3. Noslēguma Lubānas novada pedagogu metodiskā konference – labāko darbu
prezentēšana, vērtēšana un metodisko izstrādņu autoru apbalvošana. Konference
notiek 2019.gada 8.janvārī Lubānas pilsētas klubā.
7.4. Godalgoto vietu ieguvušās metodiskās izstrādnes tiek izvirzītas iesniegšanai uz
Madonas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu un Cesvaines novadu pedagogu metodisko
izstrādņu skati.
8.
Darbu noformē saskaņā ar ieteikumiem metodisko izstrādņu noformēšanai
(1.pielikums).
9.
Darbu iesniegšana:
9.1. Darbs izvērtēšanai jāiesniedz līdz 2018. gada 20. decembrim.
9.2. Visi darbi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi izglitiba@lubana.lv, praktisko
materiālu (ja tāds ir) iesniedzot Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba
speciālistam (Lubāna, Tilta iela 11, 2. kabinets).
10. Darbu vērtēšana un apbalvošana:
10.1. Metodiskās izstrādnes vērtē Lubānas novada Izglītības darba speciālista izveidota
un Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija.
10.2. Iesniegtie darbi tiek vērtēti saskaņā ar ieteikumiem metodisko izstrādņu izstrādei un
noformēšanai un vērtēšanas kritērijiem: darba saturs, radošā pieeja, darba
praktiskais pielietojums, darba noformējums (2.pielikums). Vērtējot labākos darbus
noslēguma Metodiskajā konferencē, papildu vērtēšanas kritērijs ir metodiskās
izstrādnes prezentācija (saturs/ vizuālais papildinājums/ uzstāšanās).
10.3. Labāko darbu autori vai autoru kolektīvi (atbilstoši vērtēšanas komisijas
rezultātiem) saņem naudas balvas.
Balvu fonda apjoms - 300,00 eiro. ( 1. vieta – balva EUR 50,00 vērtībā; 2. vieta –
balva EUR 40,00 vērtībā; 3. vieta – balva EUR 30,00 vērtībā). Ja kādu no
godalgotajām vietām iegūst autoru kolektīvs, attiecīgā balva tiek sadalīta darba
autoru starpā. Balvu fonda ietvaros var tikt piešķirtas vairākas godalgotas vietas vai
veicināšanas naudas balvas.
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10.4. Noslēguma Metodiskajā konferencē tiek organizēts arī skatītāju balsojums
“Veiksmīgākā metodiskā izstrādne”. Uzvarētājs tiek apbalvots ar Lubānas novada
Izglītības darba speciālista Atzinību un balvu.
Pedagogu izstrādātās metodiskās izstrādnes var tikt publicētas un izmantotas
metodiskajā darbā.

Domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks
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1.pielikums
Ieteikumi metodisko izstrādņu veidošanai un noformēšanai
1. Metodiskajā izstrādnē autors ietver:

darba adresātu (mērķauditoriju - iestādi, klasi, grupu vai tml., vecumposmu);

darba izstrādes (t.sk. pētījuma) veikšanas gadu;

satura rādītāju;

izmantotās literatūras sarakstu.
Darba struktūru autors veido pēc saviem ieskatiem vai metodiskās
izstrādnes satura prasībām.
2. Metodiskajai izstrādnei autors pievieno anotāciju latviešu valodā - īsu satura atstāstījumu,
tajā norādot adresātu, darba mērķi, uzdevumus, praktisko pielietojumu un paredzamos
rezultātus vai iegūto rezultātu īsu izvērtējumu.
Anotācija aizņem ne vairāk kā vienu lappusi teksta.
3. Metodiskās izstrādnes saturā ievēro:

atbilstību darba nosaukumam un izvēlētajai mērķauditorijai;

atbilstību uztverei attiecīgajā vecumposmā;

tēmas aktualitāti, novitāti attiecīgajā jomā un radošu pieeju;

satura izklāsta sistēmiskumu;

autora pieredzes, uzskatu, attieksmes atklāsmi;

teorijas un prakses sabalansētību;

darba praktisko pielietojumu;

piedāvātās metodikas izvērtējumu;

atsauces uz izmantotajiem uzziņas avotiem;

personas datu u.tml. informācijas konfidencialitāti.
4. Lai precīzāk varētu uztvert darba saturu, metodiskās izstrādnes noformējumā ievēro:

lappušu numerāciju;

attēlu, tabulu, pielikumu numerāciju un nosaukumus, atsauces tekstā vai
skaidrojumus tiem (katrai grupai - attēliem, tabulām, pielikumiem ir atsevišķā numerācija);

vienotu vizuālo kopskatu.
(Izmantoti VISC ieteikumi metodisko izstrādņu noformēšanā)
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2.pielikums

Metodisko izstrādņu vērtēšanas kritēriji
N.p.k. Kritērijs
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
KOPĀ:

Maksimālais
punktu skaits
20
2
2
atbilstība 2

Darba saturs:
Izvēlētās tēmas pamatojums, aktualitāte.
Norādīts mērķis, uzdevumi.
Norādīta mērķauditorija, tās raksturojums,
izvēlētai tēmai.
Aprakstīts plānotais rezultāts.
Satura struktūra, secība un plānojums ir uztverams un
lasītājam saprotams.
Pievienoti izmantotie materiāli tēmas apguvei, to kvalitāte.
Norādīta izmantotā literatūra, papildliteratūra, interneta un
citi resursi.
Materiāla atbilstība mācību priekšmeta standartiem.
Ir uzkrāti un analizēti dati, fakti, piemēri. Ievērota personas
datu konfidencialitāte.
Iekļauti autora secinājumi, priekšlikumi.
Radoša pieeja, novitāte
Izmantotas jaunākās pedagoģiskās atziņas.
Izmantoti autora orģinālizstrādāti materiāli, mācību metožu
apraksti, mācību sasniegumu pārbaudes veidi.
Metodiskā materiālā praktiskais pielietojums
Darbs ir praktiski pielietojams citu skolotāju darbā
(praktiskā pielietojuma pamatojums).
Teorijas un prakses sabalansētība.
Darba noformējums
Darbam ir titullapa, kurā norādīts darba nosaukums, darba
izstrādes gads, darba autors (t.sk. zinātniskie grādi, darba
vieta ).
Darbam ir anotācija.
Darbam ir satura rādītājs.
Informācijas
avotu
saraksts
noformēts
atbilstoši
bibliogrāfiskām norādēm. Izmantotas atsauces.
Attēlu, tabulu un pielikumu noformējums (numurēti,
norādīti nosaukumi, ir norādes tekstā).
Vienots vizuālais kopskats (lapaspuses numurētas, teksta
noformējums (vienots burtu izmērs, šrifts utt.)).
Darba valoda (zinātniska, nav pareizrakstības kļūdu)
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