Projekts 2018./2019. mācību gadam
Motivācijas spēles punktu/zīļu tabula
Paldies par līdzdarbošanos Zīļu spēlē adaptācijas dienā!
Ceram, ka atklājāt savas stiprās puses un spēsiet atkal krāt zīles katrs sev un klasei kopumā.
Taču, lai labāk spēle ritētu, šīs nedēļas laikā izpētiet zīļu tabulu un papildiniet vai labojiet, ja
nepieciešamas. Priekšlikumus iesniedziet nākamajā pirmdienā 17. septembrī.

Sasniegums – par ko?
Mācības
Uzlaboti mācību sasniegumi, salīdzinot ar iepriekšējo
periodu
- 1. semestra vērtējums
- 2. starpvērtējums
- 2. semestra vērtējums
- gada vērtējums
Panākumi mācību olimpiādēs, pētniecisko darbu
konkursos
Skolas līmenī
- godalgota vieta
Starpnovadu līmenī
- piedalīšanās
- godalgota vieta
Valsts līmenī
- piedalīšanās
- godalgota vieta
Personības izaugsme
Personisko mērķu sasniegšana
Sociālā aktivitāte (pasākumi, aktivitātes)
Pasākumi
- skolēnu izplānots, noorganizēts klases vakars,
ekskursija
- skolēnu izplānots, noorganizēts skolas
pasākums
- piedalīšanās skolas vai novada pasākumā
Iniciatīva
Iniciatīvas projekts
- Pieteikts, noorganizēts projekts pēc pašu
skolēnu iniciatīvas
Skolas publiskā tēla veidošana
Informācija
- raksts skolas avīzē
- radošs raksts Cinīša Avīzei (skolēna iniciatīva)
- informācija skolas mājas lapā vai Facebook
Sports
Sporta sacensības
- 1.-3. vieta skolā
- 1.-3.vieta novadā
- panākumi Latvijas mērogā
Saimniecība (palīdzība, problēmas, idejas)
Iesaistīšanās skolas vides veidošanā
- Palīdzība skolas pasākumos
- saimnieciskas problēmas pamanīšana un
atrisināšana

Zīļu skaits – cik?

Vērtētājs- kas novērtē?

1 zīle katrā
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Direktores vietniece
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Klases audzinātājs
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Direktore
Skolēnu dome
Pulciņu vadītāji
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Direktore
Skolēnu dome
Pulciņu vadītāji
Skolas avīzes veidotāja
Skolas mājas lapas
administratore

Sporta un pulciņu
skolotāji

Direktores vietniece
saimniecības jomā

Īpašais “Paldies”
Labs darbs, ko kāds ir pamanījis un kas atklāj Tevi kā
mērķtiecīgu personu, kura ciena citus un prot
sadarboties
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Jebkurš skolotājs

Pielikums 2
Motivācijas spēles individuālo zīļu tabula – ikkatra ieguldījums klases kopējā kontā
Klase………………………
Nr.

Skolēns

Mācības

Personības
izaugsme

Sociālā
aktivitāte

Iniciatīva

Publiskais
tēls

Sports

Saimniecība

Īpašie
paldies

KOPĀ

Pielikums 3
Motivācijas spēles vērtēšanas tabula – no mazās un lielo uzvaru
Uzvara
Pirmā mazā uzvara
Otrā uzvara
Trešā uzvara - lielā

Punktu/zīļu skaits uz skolēnu

Vērtētājs- kas novērtē?
Klases audzinātājs
Skolēnu dome
Skolas vadība

Kopā

