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Jau divpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas novadu un pilsētu izglītības pārvaldes, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes
aicinātas pieteikt pretendentus Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konkursā "Gada sporta skolotājs 2016".
Pieteikšanās termiņš – 2016. gada 21. novembris.
Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija vērtēs pretendentu pieteikumus un sporta stundu videoierakstus,
otrajai kārtai izvirzot sešus dalībniekus, kas iegūs lielāko vidējo punktu skaitu. Otrajā kārtā tiks vērtētas sporta skolotāju prasmes,
vadot sporta stundu Rīgas Teikas vidusskolā.
Konkursa vērtēšanas komisijā darbosies gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti,
tostarp, sporta komentētājs un žurnālists Ģirts Timrots, kamaniņu braucējs, Turīnas Olimpisko spēļu un Soču Olimpisko spēļu
bronzas medaļu ieguvējs Mārtiņš Rubenis, vieglatlēte, Riodežaneiro Olimpisko spēļu dalībniece Ilona Marhele.
Dalībai konkursā profesionālāko sporta skolotāju līdz 11. novembrim var pieteikt ikviena Latvijas novadu un pilsētu izglītības
pārvalde vai departaments, valsts vai pašvaldības dibinātās pamatizglītības, vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības
iestāde.
Atrast profesionālāko sporta skolotāju Latvijā, popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes
izglītošanas procesā, kā celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs – šie ir tikai daži no konkursa mērķiem. Labs sporta
skolotājs spēj motivēt savus skolēnus būt fiziski aktīviem un veidot pozitīvu attieksmi pret fiziskām aktivitātēm arī turpmākajai
dzīvei, tāpēc būtiski ir novērtēt viņa darbu.
Iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji:
2005. gads – Astra Kurme, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola; 2006. gads – Austris Āboliņš, Drabešu internātpamatskola; 2007.
gads – Tija Tripāne, Rīgas 41.vidusskola; 2008. gads – Nadežda Povasare, Salaspils sākumskola; 2009. gads – Maija Priedīte,
Valmieras Valsts ģimnāzija; 2010. gads – Māris Priedītis, Valmieras Valsts ģimnāzija; 2011. gads – Anželika Šilberga, Ventspils
2.pamatskola; 2012.gads – Iveta Daude, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija; 2013. gads – Evita Auniņa, Liepājas 8.vidusskola; 2014. gads
– Antra Šverna, Rīgas 41.vidusskola un Dmitrijs Gorlačevs, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola; 2015. gads – Nataļja Gorškova,
Jelgavas 4.vidusskola.
Balva "Gada sporta skolotājs 2016" ir viena no nominācijām “Latvijas Gada balva sportā 2016” apbalvošanas ceremonijā.
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