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NOLIKUMS
Ogrē
Ogres novada pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkurss
“Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam”
I. Konkursa mērķis
1.1. Veicināt pirmsskolas izglītības pedagogu radošo darbību, veicināt mūsdienīgu un
kvalitatīvu mācību procesa nodrošināšanu un rosināt pedagogus inovatīvu metožu
izstrādei izglītojamo radošās un izziņas darbības veicināšanai.
1.2. Aktualizēt mācīšanas pieejas maiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu,
izglītojamajos attīstot ieradumus un tikumus (atbildība, drosme, uzņēmība, mērķtiecība,
savaldība, mērenība, tolerance, laipnība, līdzcietība, taisnīgums, solidaritāte), kas balstīti
vērtībās (dzīvība, cieņa, ģimene, darbs, daba, latviešu valoda un Latvijas valsts, u.c.).

II. Vispārīgie jautājumi
2.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Ogres novada izglītības pārvalde (turpmāk tekstā pārvalde) organizē Ogres novada vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības
pedagogu (turpmāk tekstā - pedagogi) radošās darbības konkursu “Tikumi un vērtības
lietpratīgam pirmsskolēnam” (turpmāk tekstā - konkurss).
2.2. Konkursā piedalās pedagogi, kuri strādā Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs,
pamatskolu un vidusskolu pirmsskolas grupās. Pedagogu dalība konkursā ir brīvprātīga.
2.3. Informācija par konkursu un tā norisi tiks publicēta Ogres novada mājas lapā
https://www.ogresnovads.lv/, sadaļā Izglītība, kā arī nosūtīta elektroniski uz izglītības
iestādēm.
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III. Konkursa norise
3.1. Konkursam no katras izglītības iestādes var pieteikt ne vairāk kā divus pedagogus vai ne
vairāk kā divas divu pedagogu komandas ar izstrādātu inovatīvu didaktisko spēli vai rotaļu
vecuma grupā no 3 – 6 gadiem.
3.2. Rotaļnodarbību norisi nepieciešams filmēt un/vai fotografēt.
3.3. Pedagogus konkursam piesaka izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja
vietnieks/pirmsskolas
izglītības
metodiķis,
aizpildot
pieteikumu
vietnē:
https://forms.gle/h5Ga8zdgRWD31RBn6 līdz 2021.gada 12.martam, un pilnībā uzņemas
atbildību par datu precizitāti.
3.4. Konkursam izvirzītie pedagogi līdz 2021.gada 10.maijam iesūta izvēlēto rotaļnodarbību
aprakstu PDF formātā, izmantojot doto veidlapu, (skat. 1. pielikumu) uz e-pasta adresi:
olga.ozola@ogresnovads.lv ar norādi, “Pirmsskolas pedagogu radošās darbības
konkursam”.
3.5. Rotaļnodarbību plāni un citi konkursam gatavotie metodiskie materiāli var tikt izmantoti
pārvaldes metodiskā darba vajadzībām.
3.6. Izglītības iestāde ir atbildīga par vecāku piekrišanu bērnu personas datu apstrādei saistībā
ar fotografēšanu un/vai filmēšanu.
3.7. Konkursa uzvarētāji var tikt aicināti prezentēt konkursa ietvaros novadīto rotaļnodarbību
pārvaldes organizētajos metodiskajos pasākumos.

IV. Konkursa vērtēšana
4.1. Konkursa norisi vērtē žūrijas komisija (turpmāk tekstā – komisija) šādā sastāvā:
4.2. Komisijas priekšsēdētāja: Olga Ozola - Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste, metodiķe;
Komisijas locekļi:
4.2.1. Evija Slise - Ogres novada galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos;
4.2.2. Diāna Kravale - Mārupes pamatskolas direktores vietniece pirmsskolas izglītības
jomā.
4.3. Komisija izvērtē dalībnieku iesūtītās didaktiskās spēles/rotaļas atbilstoši 2. pielikumā
vērtēšanas kritērijiem, laika posmā no 2021.gada 11.maija līdz 2021.gada 28.maijam.
4.4. Vērtējums par katru kritēriju tiek izteikts punktos.

V. Konkursa uzvarētāju noteikšana un apbalvošana
5.1. Konkursa komisija nosaka uzvarētājus, pamatojoties uz rotaļnodarbību vērtēšanas
kritēriju kopējo punktu skaitu.
5.2. Ja, apkopojot rezultātus, tiek konstatēts, ka dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad
komisija balso, nosakot uzvarētāju.
5.3. Apbalvoto dalībnieku skaits kopā nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no kopējā pedagogu
skaita konkursā.
5.4. Komisijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas.
5.5. Konkursa dalībnieku apbalvošanu organizē pārvalde. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti
2020./2021. m.g. noslēgumā pārvaldes rīkotā forumā.
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5.6. Konkursa dalībniekiem tiks organizēti bezmaksas profesionālās pilnveides kursi, par kādu
no pirmsskolas izglītības aktuālām tēmām.
5.7. Konkursa kopējo balvu fondu – EUR 500,00, ko nodrošina Ogres novada pašvaldība.
5.8. Konkursa balvu fonds var tikt papildināts ar sponsoru piedāvātajām balvām.

Izglītības pārvaldes vadītājs
p.i. vadītāja vietniece

S. Grunte

Sīkāka informācija par konkursa norisi:
Olga Ozola
Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste, metodiķe
olga.ozola@ogresnovads.lv
65055383
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1. pielikums

Ogres novada pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkurss
“Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam”
Didaktiskās spēles/rotaļas nosaukums
Autors/i
Izglītības iestāde
Vecuma posms
Sasniedzamais rezultāts
Uzdevumi
Atgriezeniskā saite

Apraksts
Didaktiskās spēles/rotaļas apraksts

Nepieciešamie materiāli/resursi

Didaktiskās spēles/rotaļas izpildes
laiks (min)
Foto/video spēles/rotaļas
atspoguļojums/pielietojums
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2. pielikums
Ogres novada pirmsskolas izglītības pedagogu radošās darbības konkurss
“Tikumi un vērtības lietpratīgam pirmsskolēnam”
Vērtēšanas kritēriji
Didaktiskās spēles/rotaļas nosaukums:________________________________________________
Autors/i:_________________________________________________________________________

Nr.p
.k.

Vērtēšanas kritēriji

Punkti
3 – izcili; 2 – labi; 1 – daļēji;
0 – nav

1.

Sasniedzamais rezultāts atbilst konkursa tēmai

2.

Uzdevumi atbilsts vecumposmam

3.

Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite

4.

Didaktiskās spēles/rotaļas apraksta izklāsts ir skaidrs un
saprotams

5.

Foto/video atspoguļo didaktiskās spēles/rotaļas būtību

6.

Didaktiskās spēles/rotaļas sasaiste ar reālo dzīvi

7.

Didaktiskā spēle/rotaļa attīsta ieradumus un tikumus, kas
balstīti vērtībās

8.

Didaktiskās spēles/rotaļas inovitāte/oriģinalitāte
Punkti kopā:______________

Vērtētājs:____________________________

__________________________

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
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