Konkurss “Erudīts 2018”
NOLIKUMS
Konkursa moto:
“Mācies un strādā Latvijai!”
Konkursa organizētāji:
Rīgas Stila un modes tehnikuma vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji, izglītības
metodiķe, vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.
Konkursa mērķis un uzdevumi:
1. Veicina caurviju prasmju pielietošanu un kompetencēs balstīta satura ieviešanu.
2. Veicināt audzēkņu zināšanu pielietojumu dažādos mācību priekšmetos un pilnveidot dzīvi
izzinošas prasmes.
3. Pilnveidot audzēkņu prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli.
4. Pilnveidot audzēkņu prasmes darboties grupā, kopīgi pieņemto lēmumus.
5. Veidot radošu un labvēlīgu gaisotni klašu grupās.
Konkursa dalībnieki:
1. Konkursā piedalās 1., 2. un 3. kursu audzēkņi.
2. Katra grupa piesaka 1 komandu 5 cilvēku sastāvā līdz 19. februārim, plkst. 16:00,
iesniedzot pieteikumu /sk. pielikumā Nr. 1/ skolotājai Elīnai Brakovskai (mācību korpusā, 33.
kab. 3. stāvā).

Konkursa vieta un laiks:
Konkurss notiek 2017. gada 21. februārī, no plkst. 13:50 – 16:30.
Konkursa norises vieta – skolas aktu zāle, mācību korpusa kabineti.

Konkursa norise:
1. 13:50 – 14:00 Konkursa atklāšana. Komandas saņem erudīcijas kontrolpunktu un
kabinetu sarakstu.
2. 14:00 – 15:30 Konkurss kontrolpunktos.
3. 15:30 – 16:00 Rezultātu apkopošana, individuālie jautājumi.
4. 16:00 – 16:30 Rezultātu paziņošana, apbalvošana.
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Konkursa uzdevumi un vērtēšana:
Vērtēšana:
Maksimālais punktu skaits

Uzdevums
Uzdevumi kontrolpunktos:
(1) literatūra un fizika,
(2) vēsture un matemātika,
(3) informātika un latviešu valoda,

6*10 punkti

(4) dabaszinības un sports,
(5) angļu valoda un ģeogrāfija,
(6) ekonomika un zīmēšana.
KOPĀ:

60 punkti

Konkursa vērtēšana, apbalvošana:
1. Katrā kontrolpunktā audzēkņu grupa saņem līdz 10 punktiem (max 60 punkti), punktus
piešķir kontrolpunktu atbildīgie skolotāji.
2. Konkursā uzvar komanda, kura saņēmusi kopvērtējumā visvairāk punktus.
3. Konkursā tiek piešķirtas 1. – 3. vieta pēc iegūto punktu kopsummas (sk. pielikumā Nr.2).
4. Konkursā tiek piešķirta simpātiju balva komandai, kuras vizuālais noformējums ir
visatbilstošākais konkursa moto (sk. pielikumā Nr.2).
5. Konkursa godalgoties dalībnieki tiks apbalvoti ar paaugstinātu stipendiju atbilstoši Rīgas
Stila un modes tehnikuma “Stipendiju piešķiršanas kārtībai”.
6. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 21. februārī pēc rezultātu apkopošanas par
kontrolpunktiem.
Nolikumu sastādījusi: Elīna Brakovska

2

Pielikums Nr1.

PIETEIKUMS
RSMT konkursam “Erudīts 2018”

Grupa – ___________________________
Dalībnieki (vārds, uzvārds):
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

Atbildīgais skolotājs – ______________________________________________________
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