I. Vispār gie jautājumi
1. Valsts izgl t ba satura centra stenotā (turpmāk VISC) ESF projekta 8.3.1.1/16/I/002
“Kompetenču pieeja māc bu saturā” (turpmāk Skola2030) nolikums “Māc bu video
materiālu izstrādes ekspertu (turpmāk Eksperti) atlases kritēriji un principi” nosaka Ekspertu
atlases kritērijus un principus Skola2030 stenotajai māc bu video materiālu izstrādei.
2. Māc bu video materiālu izstrādei Ekspertu atlasi organizē komisija, kura izveidota saska ā ar
VISC stenotā ESF projekta 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja māc bu saturā” 2020.gada
15.oktobr , r kojumu Nr. 23.-03/48.šādā sastāvā:
- Izgl t bas un zinātnes ministrijas nominēts pārstāvis;
- Skola2030 vecākais eksperts – māc bu video materiālu izstrādes vad tājs;
- Skola2030 profesionālās pilnveides eksperts;
- Skola2030 konkrētās māc bu jomas eksperts;
- pilsoniskās iniciat vas grupas “Vecāki par labāku izgl t bu” pārstāvis.
3. Atlases kritēriji un principi nosaka Ekspertu atlases procesu. Kritēriji un principi ir izstrādāti ar
mēr i veidot caurskatāmu Ekspertu pieteikšanās un atlases procesu.
4. Eksperti tiek atlas ti, emot vērā māc bu video specifiku un konkrētā uzdevuma saturu, kā ar
interešu konflikta neesam bu.
5. Konkurss notiek divās kārtās:
5.1. I kārtā notiek pretendentu elektroniska atlase un grupēšana;
5.2. II kārtā notiek pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšana.
6. Pretendentu izvērtēšanu otrajā kārtā veic nolikuma 2. punktā minētā komisija.
II. Māc bu jomas
7. Komisija apstiprina Ekspertus māc bu video materiālu izstrādei šādās pamatizgl t bas un
vidējās izgl t bas māc bu jomās:
7.1. Pamatizgl t bā visās māc bu jomās un priekšmetos:
latviešu valoda;
latviešu valoda un literat ra (izgl t bas iestādēs, kas steno mazākumtaut bu izgl t bas
programmu);
pirmā svešvaloda (no 1. klases – ang u);
otrā svešvaloda (no 4. klases – vācu);
otrā svešvaloda (no 4. klases – krievu);
matemātika;
dabaszin bas (1.–6. klase);
sociālās zin bas (un vēsture) (1.–6. klase);
dizains un tehnoloģijas (ieskaitot inženierzin bas 7.–9. klašu posmā);
literat ra (4.–9. klasē);
sociālās zin bas;
Latvijas un pasaules vēsture;

mija;
fizika;
bioloģija;
ģeogrāfija;
datorika.
7.2. Pamatkursiem vidējās izgl t bas pakāpē visās māc bu jomās.
7.3. Fiziskās vesel bas un droš bas modu iem sporta un vesel bas māc bu priekšmetā
pamatizgl t bā un vispārējā vidējā izgl t bā.
7.4. Mazākumtaut bu valodām – krievu, baltkrievu, igau u, ivritam, lietuviešu, po u, ukrai u,
kā ar latgaliešu, l biešu valodām pamatizgl t bā un vispārējās vidējās izgl t bas pakāpē.
III. Pras bas un uzdevumi ekspertiem
8.

Pretendentiem izvirz tās kvalifikācijas pras bas:
8.1. augstākā akadēmiskā vai otrā l me a profesionālā augstākā izgl t ba;
8.2. pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiec go māc bu priekšmetu izgl t bas posmā,
kuram kandidāts veidos māc bu video;
8.3. zināšanas un izpratne par vispārējās izgl t bas valsts standartiem un to stenošanu;
8.4. augsta motivācija strādāt projektā;
8.5. prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virz tus stundu plānus;
8.6. izpratne par audiovizuālu materiālu, tai skaitā, skaidrojošu video, efekt vāko izmantošanu
klātienes un attālinātajās māc bās;
8.7. pieredze metodisko materiālu vai māc bu l dzek u izstrādē;
8.8. publiskās uzstāšanās prasme dažādās auditorijās;
8.9. prasme strādāt komandā, augsta atbild bas izj ta un labas plānošanas iema as, patstāv gi
vad t savu darbu;
8.10. zināšanas un prasmes strādāt ar MS Office programmām profesionālo pienākumu
veikšanai, produkt vi piedal ties plānošanā, sadarb bā un sazi ā darba veikšanai gan klātienē
gan attālināti;
8.11. iepriekšējā pieredze veidot un stenot māc bu stundas video formātā tiek uzskat ta par
priekšroc bu.

9.

Pretendentiem izvirz tie uzdevumi:
9.1. individuāli un komandā noteiktajos termi os veidot māc bu video materiālu satura un
norises detalizētu plānu;
9.2. veidot māc bu video filmēšanai nepieciešamā apr kojuma sarakstu;
9.3. veidot ar māc bu video izmantošanu saist tos izdales materiālus skolēniem, video
materiāla anotāciju ar metodisko komentāru skolotājam, satura aprakstus un indeksēt video
ievietošanai krātuvē;
9.4. filmēties individuāli vai kopā ar skolēniem, citiem dal bniekiem māc bu video
materiālam;
9.5. atbild gi ievērot laika plānojumu, sadarboties ar satura un video veidošanas komandām;
9.6. regulāri piedal ties māc bu video satura izstrādes, plānošanas un izvērtēšanas apspriedēs,
ekspertu māc bās, māc bu video materiālu pilnveidē.

IV. Pretendentam iesniedzamie dokumenti
10. Pieteikuma iesniegšana.
11.1. Sludinājums un saite uz elektronisku pieteikšanos tiek publicēta
vietnē www.visc.gov.lv, kā ar VISC un Skola2030 Facebook lapās.
11.2. Pieteikuma iesniegšanas termi š: l dz 2020. gada 27. oktobrim plkst. 17.00.
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11. Pieteikums sastāv no:
11.1. pieteikuma anketas (tajā pretendents atbild uz jautājumiem pa savu motivāciju strādāt
projektā; piedāvā savu redzējumu par māc bu video saturu konkrētajā māc bu priekšmetā un
izgl t bas posmā, pamato video nepieciešam bu).
11.2. Satura jautājumi pieteikuma anketā:
11.2.1. Kādē j s vēlaties piedal ties māc bu video materiālu izstrādē?
11.2.2. Izvēlieties vienu māc bu gadu konkrētā izgl t bas posmā māc bu priekšmetā, kurā j s
b tu gatavs izstādāt māc bu video materiālus. Īsi aprakstiet, par kādiem tematiem un kādus
j s tos veidotu, kā ar kā šie māc bu video materiāli, j suprāt, atbalst tu skolēnu māc šanos
attiec gajā vecumā.
11.2.3. Izvēlieties viena māc bu video materiāla ideju no iepriekšējā apraksta un piedāvājiet
tā detalizētu plānojumu, ja jums tādu vajadzētu nofilmēt. Iek aujiet aprakstā sasniedzamos
rezultātus, su satura un norises aprakstu, nepieciešamos resursus, iespējamās skolēna
darb bas ar šo materiālu pirms video skat šanās, tā skat šanās laikā un / vai pēc tā
noskat šanās.
11.2.4. L dzu, raksturojiet savu l dzšinējo pieredzi māc bu un / vai metodisko materiālu
izstrādē.
V. Pretendentu atlases kārt ba
12. Pēc pieteikuma anketu sa emšanas pretendentu pieteikumi elektroniski tiek sagrupēti pa
māc bu priekšmetiem un izgl t bas posmiem (1.–6.klase; 7. –9.klase un vidusskola).
13. Pretendentu pieteikumi, kuros norād ti vairāki māc bu priekšmeti un izgl t bas pakāpes, tiek
atlas ti atseviš ā grupā.
14. Tiek atlas ti tikai tie pieteikumi, kuri satur visu norād to informāciju. Ja pieteikuma anketa
nav piln bā aizpild ta, pretendents tiek noraid ts un ievietots atteikumu sarakstā.
15. Atlases otrajā kārtā tiek vērtētas pretendentu atbildes uz pieteikuma anketā uzdotajiem
jautājumiem
oti labi atbilst
4 - 3 punkti
Kopumā atbilst
2 - 1 punkti
Neatbilst
0 punktu
Nevar novērtēt
16. Otrajā kārtā atlas tie pretendenti, kuri b s sa ēmuši augstāko punktu skaitu tiks aicināti uz
klātienes interviju.

VI. L guma noslēgšanas kārt ba
16. Pēc rezultātu apkopošanas izraudz tajiem pretendentiem tiks nos t ts uzaicinājums slēgt darba
l gumu uz laiku atbilstoši māc bu video satura izstrādes grafikam.
17. Ja māc bu video materiāla izveidošanai ir nepieciešams pieaicināt konkrētu speciālistu no
darba tirgus vai ar noteiktā māc bu priekšmetā (piemēram, mazākumtaut bu valodās) ir
pieejams ierobežots speciālistu loks, atlases komisija veic speciālistu atlasi sarunu proced rā.
18. Pretendenti, kuri atbilst nolikumā noteiktajām pras bām un kuriem atbilstoši māc bu video
filmēšanas grafikam darbu b s plānots uzsākt vēlāk, sa ems uzaicinājumu slēgt darba l gumu
pēc laika.
19. Labas sadarb bas gad jumā Skola2030 var piedāvāt pagarināt l gumu ar pirmajā māc bu video
izstrādes posmā izraudz tajiem Ekspertiem un turpināt sadarb bu ar nākamajos posmos.

