“Interesanti man kā vēsturniecei/-kam”
Erudīcijas konkurss 6.-7., 8.-9. un 10.-12.klašu skolēniem

NOLIKUMS
1. Par konkursu
1.1. “Interesanti man kā vēsturniecei/kam” (turpmāk – Konkurss) ir Aizkraukles reģiona vēstures
skolotāju (turpmāk - Organizators) īstenota zināšanu un erudīcijas pārbaude par Latvijas vēstures
jautājumiem, kuras mērķauditorija ir skolu 6. – 7., 8. – 9. un 10. – 12.klašu skolēni (turpmāk –
Dalībnieki).
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt skolas skolēnu interesi par Latvijas vēstures jautājumiem, izceļot
tēmas, kas ir svarīgas mācību priekšmeta Latvijas vēsture standartā un ir saskaņā ar Valsts Izglītības
Satura centra prioritātēm konkrētajā mācību gadā.
1.3. Dalība konkursā ir brīvprātīga.
1.4. Lai pieteiktos dalībai Konkursā, Dalībnieku komandām jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa
www.auv.lv/ir-interesanti. Par dalības apstiprinājumu konkursā, Komandām uz pieteikuma anketā
norādīto e-pastu tiks izsūtīts apstiprinājums. Konkursā piedalās tikai komandas, kas ir aizpildījušas
pieteikuma anketu.
2. Konkursa tēmas 2018./2019. mācību gadā.
2.1. Pamatskolas (6.-7.klašu) grupā Konkursa tēma ir “Gadskārtu svētki”.
2.2. Pamatskolas (8.-9.klašu) grupā Konkursa tēma ir “Jaunlatvieši un Jaunā strāva”.
2.3. Vidusskolas (10.-12.klases) grupā Konkursa tēma ir “Kurzemes-Zemgales hercogiste”.
2.4. Papildus ir sagatavots komandu kapteiņu uzdevums un īpašs uzdevums komandām par tēmu
„Latvijas armija”, atzīmējot Latvijas bruņoto spēku dibināšanu.
3. Norise un noteikumi
3.1. Konkurss notiks Pļaviņu novada ģimnāzijā 2018.gada 11.aprīlī no plkst.10.00 līdz plkst. 15.00.
3.2. Konkursa Dalībnieki ir sadarbības novadu skolu skolēnu komandas 4 cilvēku sastāvā
pamatskolas (6.-7.klases un 8.-9.klases) un vidusskolas (10.-12.klases) grupās.
3.3. Skola var brīvi izvēlēties, cik kuras klases skolēni (klase un dzimums) tiks pārstāvēti komandā.
3.4. Konkursa norises laikā Dalībnieki rakstiski sagatavo atbildes uz Organizētāja sagatavotajiem
jautājumiem.
3.5. Konkursa dalībnieki iesniedz atbildes konkursa elektroniskajā platformā www.classmarker.com.
Pirms konkursa sākuma komandas tiks iepazīstinātas ar platformas un lietošanas un atbilžu
iesniegšanas kārtību. Lai varētu reģistrēt atbildes uz konkursa jautājumiem, katrai komandai līdzi jābūt
vienam viedtālrunim, kas atbalsta WiFi pieslēgumu.
4. Vērtēšana un apbalvošana
4.1. Rezultāti tiek paziņoti pēc konkursa norises.
4.2. Skolēnu komandas tiek vērtētas atbilstoši vecuma grupai.
4.3. Uzdevumu izstrādi, konkursa vadīšanu un vērtēšanas procesu īsteno konkursā pieteikto skolu
vēstures skolotāji.
4.4. Konkursā tiek apbalvotas skolu komandas pamatskolas un vidusskolas grupās, izšķirot vienu I, II,
III vietu un Atzinību ar konkursa sadarbības partneru sagādātajām balvām.

Nolikumu sagatavoja:
Edgars Bērziņš, konkursa vadītājs,
tel. 26797661, e-pasts: edgars_berzins@inbox.lv

