Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils tehnikums”
Angļu valodas video konkursa
„Welcome to My Town, Dear Friend”
NOLIKUMS
Konkursa idejas vispārīgs apraksts:
Latvijas 100 gadu jubilejas priekšvakarā 2. kursa audzēkņiem tiek piedāvāts piedalīties video konkursā
„Welcome to My Town, Dear Friend”("Laipni lūdzam manā pilsētā, cienījamais draugs"). Audzēkņiem
tiek piedāvāts nofilmēt īsu videoklipu par tēmu „Welcome to My Town, Dear Friend” ar noformējumu
angļu valodā (komentāri, aizkadra balss, īsas intervijas, subtitri, mūzika utt.)
Videoklipu nepieciešams izveidot kā aicinājumu Jūsu ārzemju draugam apmeklēt jūsu mīļo pilsētu un tās
apkārtnes, kur dalībnieki var īsumā sniegt vēsturisko informāciju par pilsētu, izstāstīt un parādīt labākās
vietas apmeklēšanai, atpūtai, izklaidēm utt. Uzaicinājumam jāskan pārliecinoši un lakoniski.
Konkursa mērķi:
1. Popularizēt Latvijas pilsētas un valsti.
2. Attīstīt pašizteikšanās iemaņas svešvalodā ar mūsdienu līdzekļu palīdzību.
3. Attīstīt kolektīva saliedētību.
4. Palielināt izglītojamo motivāciju angļu valodas apgūšanā.
5. Audzināt patriotisma jūtas pret dzimto novadu un valsti.
Konkursu rīko: Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils tehnikums” Svešvalodu
metodiskā komisija.
Konkursa uzdevumu saturs: Videoklipa radīšana par dzimto pilsētu un reģionu angļu valodā.
Konkursa dalībnieki: Daugavpils tehnikuma visu izglītības programmu 2. kursa audzēkņi.
Konkursa norises laiks: no2018. gada 26. marta līdz 3. maijam.
Konkursa norises vieta: Daugavpils tehnikuma Strādnieku, Mendeļejeva un Varšavas ielu mācību
korpusi.
Konkursa noteikumi:
1. Izmantot jebkuru video ierakstīšanas ierīci (viedtālrunis, iPad, iPod, videokamera...);
2. Radošas grupas dalībnieku skaits 2-4;
3. Valoda – angļu (Obligāti jābūt teksta pavadījumam (komentāri vai vēršanās) formālā vai
neformālā veidā;
4. Sniegt minimālo (apkopojošo) informāciju par pilsētu vai reģionu;
5. Maksimālais filmas ilgums – līdz 4 minūtēm;
6. Filmas veidošanai atļauts izmantot bildes, interesantu datorgrafiku, videomontāžu, mūziku utt.;
7. Materiālus nodot saviem angļu valodas skolotājiem.
Vērtēšanas kritēriji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvēlētās tēmas atbilstība konkursa nosaukumam;
Oriģinalitāte;
Operatora meistarība (prasmes montāžā);
Valodas lietojums un noformējums;
Noformējuma estētiskums;
Efektu, muzikāla pavadījuma esamība;
Kopīga emocionālā uztvere;
Autortiesību ievērošana.

Konkursa darbu vērtēšanas žūrija: angļu valodas skolotāji S. Bičkova, T. Jegorova, O. Ostrovskis,
J.Plečkena, A. Pomitkina.

Konkursa rezultātu vērtēšana un paziņošana: konkursa rezultāti tiks apkopoti 4 darba dienu laikā un
publicēti Daugavpils tehnikuma mājaslapā: www.daugvt.lv
Apbalvošana: konkursa ietvaros diplomus un balvas saņems pirmās trīs godalgotās vietas.
Papildu informācija: jautājumus par konkursa norisi, darba uzdevumu precizēšanu rakstīt uz e-pastu:
Olegs.Ostrovskis@daugvt.lv
Vērtēšanas kritēriji:
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