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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA)
konkurss skolēniem un studentiem

Es būšu SKOLOTĀJS!
NOLIKUMS
Konkursa pamatojums
Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (EI), šogad, Pasaules Skolotāju dienā, visā pasaulē
pastiprināti aicina uzsvērt nepieciešamību pēc jauno skolotāju ienākšanas izglītības sistēmā. EI atzīst, ka
jauno skolotāju trūkums ir globāla problēma un aicina visas dalībvalstis jau tagad uzsvērt nepieciešamību
motivēt jauniešus izvēlēties skolotāja profesiju, lai piesaistītu jaunus cilvēkus vienai no visnozīmīgākajām
profesijām pasaulē. Izglītoti cilvēki ir ikvienas sabiedrības pamats. LIZDA šīs akcijas ietvarā vēlas pievērst
jaunu cilvēku uzmanību skolotāja profesijai, lai sekmētu talantīgu un motivētu jaunu skolotāju ienākšanu
skolās un risinātu profesijas atjaunošanās jautājumus. Mēs vēlamies pievērst jaunu cilvēku uzmanību
skolotāja profesijas pievilcībai – tās pozitīvajai pusei.
Mērķis
Izzināt, apkopot un izplatīt pedagoģijas studentu un skolēnu pamatojumu - kāpēc par savu nākotnes
profesiju ir izvēlējušies tieši skolotāja profesiju.
Dalībnieki
Ikviens Latvijas izglītības iestādes skolēns vai pedagoģijas students.
Uzdevums
Uzrakstīt eseju par skolotāja profesijas izvēles pamatojumu, esejā atspoguļojot:
 kas skolotāja profesijā ir pievilcīgs, aizraujošs, interesants;
 kāpēc Latvijā un pasaulē ir vajadzīgi iedvesmojoši, aizrautīgi un profesionāli skolotāji;
 kas, Tavuprāt, ir galvenie priekšnosacījumi, lai jaunieši izvēlētos skolotāja profesiju;
 kādēļ vēlas kļūt par skolotāju;
Eseja jāveido brīvā formā, latviešu valodā un 1 lappuses apjomā no 2000 – 4000 zīmēm. Viens dalībnieks
var iesūtīt vienu eseju. Eseja nedrīkst būt jau publicēts.
Darbu iesniegšana
Eseja jānosūta līdz 2019. gada 31. oktobrim elektroniski uz e-pastu: lizda@lizda.lv
Iesūtot darbus e-pastā, konkursa dalībniekam jānorāda savs vārds, uzvārds, mācību iestāde, kurā
skolēns/students mācās/studē, telefona numurs, e-pasta adrese. Iesūtīto eseju autori piekrīt eseju
literārai rediģēšanai.
Vērtēšana
No visiem iesūtītajiem darbiem LIZDA Valde noteiks vienu uzvarētāju, izvērtējot darba tematisko
atbilstību, oriģinalitāti un radošumu, emocionālo vēstījumu un izteiksmes skaidrību. Uzvarētājs un
labākie darbi tiks publicēti LIZDA mājaslapā www.lizda.lv. Uzvarētāji tiks paziņoti 2019. gada novembrī.
Balvu fonds
Kopējais balvu fonds līdz 100 EUR, kā arī papildus citas LIZDA sarūpētas pārsteiguma dāvanas. Par
konkursa balvām lems LIZDA Valde.
Konkursam iesūtīto materiālu izmantošana
Piedaloties konkursā, dalībnieks apliecina, ka LIZDA ir tiesīga skolēna/studenta iesūtītos eseju publicēt
arodbiedrības mājaslapā, sociālajos medijos un izmantot citās savās publikācijās.
LIZDA rīko konkursu Pasaules Skolotāju dienas ietvaros ar Education International

