
                                                                                                                

 

 

   

 
 

 

Konkursa „Latgales reģiona vācu valodas skolotājs 2015/2016” 

nolikums 
 

1. Konkursa mērķis  
1.1. Noteikt izcilākos vācu valodas skolotājus Latgales reģionā. 
1.2. Popularizēt vācu valodas skolotāja profesiju. 
 
2. Konkursa uzdevumi 
2.1. Apzināt un godināt Latgales reģiona izcilākos vācu valodas skolotājus. 
2.2. Iepazīstināt sabiedrību ar izcilāko vācu valodas skolotāju darbu un viņu 
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un audzināšanā. 
2.3. Akcentēt vācu valodas mācīšanas svarīgumu mūsdienu sabiedrībā. 
2.4. Paaugstināt vācu valodas skolotāja profesijas prestižu. 
 
3. Konkursa organizētāji 
3.1. Konkursu organizē Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
Izglītības pārvaldi. 
 
4. Konkursa dalībnieki 
4.1. Konkursa dalībnieki ir Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona izglītības 
iestāžu vācu valodas skolotāji. 
 
5. Konkursa norise 
5.1. Konkurss notiek no 2016. gada 18. marta līdz 31. martam.  
5.2. Izglītības iestādes iesniedz pieteikumus līdz 2016. gada 18. martam 
(Pieteikuma forma – Pielikums Nr. 1). 
5.2.1. Pieteikumam jāpievieno skolēnu/skolēna rakstīta atsauksme par 
konkursam pieteiktā vācu valodas skolotāja darbu (kopējais rakstu zīmju skaits 
līdz 1200 zīmēm), norādot skolēnu vārdu, uzvārdu un un klasi, kurā skolēni 
mācās. 
5.2.2. Pieteikumam jāpievieno līdz 10 minūtēm garš skolotāja vadītās vācu 
valodas stundas videofragmenta ieraksts CD, norādot klasi un stundas tēmu. 
5.3. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtē izglītības iestāžu pieteikumus no 2016. 
gada 21. marta līdz 31. martam. Konkursa noslēgums – pasākumu cikla „Vācu 
kultūras pavasaris Daugavpilī” ietvaros  2016. gada aprīlī. 
 



6. Konkursa pieteikumu iesniegšana 
6.1. Pieteikumi ar pielikumiem (skolēnu atsauksme, videofragments) jāiesniedz 
līdz 2016. gada 18. martam plkst. 17.00 DU, Vienības ielā 13, 410. kab. 
(kontaktpersona Valentīna Taļerko) slēgtā aploksnē ar norādi – konkursam 
„Latgales reģiona vācu valodas skolotājs 2015/2016”. 
6.2. Pieteikumus var iesūtīt arī pa pastu: 
 Daugavpils Universitāte, Vienības ielā 13, 410. kab., LV – 5400, 
Daugavpils, Valentīna Taļerko 
(Pasta zīmogs 18.03.2016) 
 

7. Darbu vērtēšana 
7.1. Iesniegtos pieteikumus vērtēs komisija –  Daugavpils Universitātes 
mācībspēki, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un citu izglītības iestāžu 
pārstāvji. 
 
8. Vērtēšanas kritēriji 
8.1. Vācu valodas skolotāja darbs priekšmeta mācīšanā. 
8.1.1. Vācu valodas stundu plānošana, mācīšanas metožu atbilstība 
sasniedzamajam rezultātam stundās, skolotāja un skolēnu sadarbība. 
8.1.2. Individuāla pedagoģiska pieeja katram skolēnam. 
8.1.2. Pedagoga prasme ieinteresēt un motivēt skolēnus vācu valodas apguvei. 
8.2. Vācu valodas skolotāja ieguldījums, iniciatīva sava priekšmeta 
popularizēšanā. 
8.3. Vācu valodas skolotāja aktivitātes metodiskajā un projektu darbā 
2015./2016. mācību gadā. 
 
9. Konkursa uzvarētāju apbalvošana 
9.1. Konkursa 1. vietas ieguvējs saņem konkursa galveno balvu – iespēju 
apmeklēt tālākizglītības pasākumu Vācijā un Atzinības rakstu. 
9.2. Konkursa 2. un 3. vietas ieguvēji saņem veicināšanas balvu – grāmatas un 
Atzinības rakstus. 
9.3. Pārējie dalībnieki saņem Atzinības rakstus par piedalīšanos konkursā. 
9.4. Konkursa laureāti tiks aicināti uz „Vācu kultūras pavasara Daugavpilī” 
noslēguma pasākumu 2016. gada aprīlī. 
 
10. Kontaktinformācija 
„Vācu kultūras pavasara Daugavpilī” rīcības komitejas pārstāve Valentīna 
Taļerko (tālr.: 29191848, e-pasts: vtalerko@inbox.lv) 
MA vadītāja, izglītības metodiķe Maija Baklāne (tālr.: 65420449, e-pasts: 
maijabaklane@inbox.lv) 
 

mailto:vtalerko@inbox.lv
mailto:maijabaklane@inbox.lv


Pielikums Nr. 1 
 
Pieteikums konkursam „Latgales reģiona vācu valodas skolotājs 2015/2016” 

 

Konkursa dalībnieka vārds, uzvārds 
 

 

Izglītības iestādes nosaukums, kurā 
skolotājs strādā 

 

Kurās klasēs māca vācu valodu  
 

Pedagoģiskā darba stāžs 
 

 

 

Pieteikuma pamatojums brīvā formā (līdz 2000 rakstu zīmēm) atbilstoši konkursa 

vērtēšanas kritērijiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izglītības iestādes direktors/vadītājs _____________________/_____________________ 

                                                                         paraksts                             atšifrējums 


