
 

 

 

NOLIKUMS 
„ Metodisko materiālu izstrādņu konkurss” 

 
Mērķis 
 

Apzināt mūsdienīgas idejas vides izglītības mācīšanai, lai radītu jaunu         
metodisko materiālu, kas kalpos kā palīgs pārējiem pedagogiem darbā ar          
vides izglītības jautājumiem.  

Uzdevumi 1. Veicināt dažādu formu un satura pedagogu metodisko izstrādņu        
veidošanu. 

2. Organizēt radošu un inovatīvu mācību materiālu izstrādi. 
3. Veicināt pieredzes apmaiņu. 

Organizatori SIA „ZAAO”  Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” 

 
Dalībnieki 
 

ZAAO darbības reģiona pirmsskolas izglītības iestādes un vispārējās        
izglītības iestādes pedagogi. 
 
Metodisko izstrādņu konkursā var piedalīties visi pirmsskolas/skolas       
pedagogi. Metodiskās izstrādnes var izstrādāt gan individuāli, gan vairāki         
pedagogi kopā, bet ne vairāk kā trīs.  

Apraksts 
 

Konkursa vērtēšana pa grupām: 
● Pirmsskolas pedagogi,  
● 1.-3.klašu pedagogi, 
● 4.-6.klašu pedagogi;  
● 7.-9.klašu pedagogi, 
● 10.-12.klašu pedagogi. 

 
Tēmas (izvēlēties vienu): 

● Uguns (siltums/ enerģija); 
● Ūdens; 
● Zeme 
● Gaiss. 

 
Iekļaujošās apakštēmas (var izmantot vairākas): 

● Atkritumu apsaimniekošana; 
● „Bezatkritumu” koncepts („Zero waste”); 
● Aprites ekonomika; 
● Dzīves cikla analīze; 
● Klimata pārmaiņas; 
● Ilgtspējīga attīstība; 
● Ģeoloģija. 
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Metodisko materiālu izstrādi veidojot, ņemt vērā visus vai kādu no šiem 
atslēgas vārdiem: informāciju tehnooģijas, mācības dabā, eksperimanti, 
inovācijas, aizraujoši un saistoši.  
 
1.uzdevums – Jāizveidot metodiskos uzskates materiālus ne mazāk kā 2          
stundu apjomam par kādu no četrām tēmām, kas sevī ietvertu          
starpdisciplināro pieeju mācību satura apguvē.  
 
2.uzdevums – Izveidot stundas nodarbības plānu un aprakstu darbam ar          
metodiskajiem materiāliem, tajā iekļaujot un norādot izglītojamo       
vecumposmu, stundas mērķi, uzdevumus, sasniedzamos rezultatus,      
zināšanas, prasmes, kompetences, vērtības, nodarbības/stundas gaitas      
aprakstu, nepieciešamos materiālus, palīglīdzekļus. 

Vērtēšanai 
iesniedz 

Vērtēšanai iesniedz izveidotos metodiskos materiālus gan taustāmā veidā,        
gan elektroniski un nodarbības/stundas konspektu elektroniski. 

Darbu 
noformējums 

Datorsalikumā uz A4 formāta lapām. 
Fontu izmērs – 12, 14 (virsraktiem) 
Fonts – Times New Roman 
 
Jānorāda arī literatūras sarakts. 

Darbu 
iesniegšana 

Līdz 2018. gada 29.martam.  
Darbus var iesniegt: 

1) SIA „ZAAO” birojā, Rīgas ielā 32, Valmierā; 
2) Pa pastu: SIA „ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, ar norādi           

konkurss “Metodisko materiālu izstrādņu konkurss”. 
Konkursa norises 
laiks 

2018./2019. mācību gads (līdz 2019.gada 29.martam). 
Pieteikšanās konkursam līdz 2018. gada 10.oktobrim, aizpildot       
elektronisko pieteikuma formu Dabas un tehnoloģiju parka “URDA”        
mājas lapā www.urda.lv.  
 
Uzmanību!!! 
Piesakoties konkursam jānorāda izglītības iestādes nosaukums,      
kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). 

Vērtēšana un 
balvas 

Darbu vērtēšana pa vecumposmiem,  katrā grupā viens laureāts. Kopā pieci 
laureāti. Kopējais balvu fonds 500 EUR. Vienas balvas apmērs 100 Eur. 
 
Vērtēšanas kritēriji (kopā: max – 45 punkti): 

● Darba noformējums atbilstoši nolikuma prasībām, t.sk. vizuālais 
noformējums max – 5 punkti 

● Radoša pieeja pedagoģisko un didaktisko metožu izvēlē max – 5 
punkti 

● Darba apjoms, satura kvalitāte max – 5 punkti 
● Metodikas pielietojamība (citiem pedagogiem) max – 15 punkti  
● Izveidotā materiāla novitāte max – 15 punkti  
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Papildus 
noteikumi 
 

Konkursa laureātu iesniegtie darbi atpakaļ netiek izsniegti. 
Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot darbus vai tajos atspoguļotās 
idejas pēc saviem ieskatiem. 
Labākos darbus paredzēts izmantot, atsaucoties uz autoru, ZAAO un DTP 
“URDA” metodisko mācību līdzekļu izveidē. 
Konkursa organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas 
šāda nepieciešamība. 

Kontaktpersona  Ieva Freimane-Mihailova,  
SIA “ZAAO”,  
Vides izglītības projektu vadītāja  
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv 
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