Projekta ,,Izglītība izaugsmei 2017”
pedagogu meistarības konkurss ,,RADI. RĀDI. REDZI.”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) tradicionāli arī šajā mācību
gadā izsludināja pedagogu radošās darbības konkursu „Radi. Rādi. Redzi”. Tika
izstrādāts nolikums, izveidota komisija un no 2016. gada oktobra pedagogi varēja
pieteikties konkursam. Šogad konkurss tika organizēts sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas
domes Izglītības pārvaldi un Pierīgas Izglītības pārvaldi.
Konkursā pedagogi varēja piedāvāt viena mācību priekšmeta brīvi izvēlētu mācību
stundu, attīstot skolēnos vienu vai vairākas kompetences: mācīšanās mācīties
kompetence; matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence; saziņas dažādās
valodās kompetence; sociālā un pilsoniskā kompetence; pašizziņas, pašiniciatīvas un
uzņēmējdarbības kompetence; digitālā kompetence; kultūras izpratnes un izpausmes
kompetence.
Pedagogiem bija jāiesūta pieteikums ar savas mācību stundas plānu un laiku, kurā viņi
parāda klātienē novadītu mācību stundu. Pirms tika uzsākta stundu vērošana, pedagogi
apmeklēja 8 stundu ievadseminārus, kuru laikā analizēja mācību stundu situācijas,
diskutēja par atšķirīgām pieejām un rezultātiem mācību procesam: kā diferencēt darbu
stundā un organizēt jēgpilnas atgriezeniskās saites saņemšanu, kopīgi mācījās plānot uz
skolēniem sasniedzamu rezultātu virzītas stundas, kurās skolēni paši konstruē
zināšanas.
Arī Ādažu vidusskolas skolotāja Eva Jākobsone pieteica dalību konkursā un kopā
ar savu audzināmo- 5.b klasi, rādīja stundu Sociālajās zinībās.
Mācību stundu klātienē vēroja izveidota vērtēšanas komisija no RIIMC, Jūrmalas
Izglītības pārvaldes un Pierīgas Izglītības pārvaldes speciālistiem, pēc iepriekš
zināmiem stundu vērtēšanas kritērijiem.
Konkursā tika iesniegti 37 pieteikumi.
Komisija uz forumu “Izglītība izaugsmei 2017” 2.kārtu šā gada 14. un 15. jūnijā
izvirzīja pedagogus, kuri vērtējumā saņēmuši augstāko punktu skaitu: to skaitā- 7 Rīgas
pedagogi, 8- Pierīgas un 6- Jūrmalas skolu pedagogi.
2.kārtā tika izvirzīta arī skolotāja Eva Jākobsone.
Šie pedagogi piedalījās forumā, dalījās pieredzē, sagatavoja stenda referātus par
konkursā pieteikto stundas tēmu un neatkarīga konkursa žūrija turpināja vērtēt
pedagogus. Iegūtie punkti tika summēti un noslēgumā tika apbalvoti visi 2.kārtā
iekļuvušie pedagogi.
Eva Jākobsone Projekta ,,Izglītība izaugsmei 2017” pedagogu meistarības
konkursā ,,RADI. RĀDI. REDZI.” ieguva godpilno 2.vietu! Apsveicam!

