”STARPTAUTISKAIS KONKURSS "SOĻI PRETĪ MANAI NĀKOTNEI”
NOTEIKUMI
1. Ievads
Katras partnerības studenti, sadarbojoties ar atbalsta un pedagoģisko personālu, rada jaunu
produktu-video vai animāciju, lai raksturotu profesiju specifiskā nodarbinātības sektorā, kā
izteiksmes līdzekļus izmantojot vizuālo mākslu, radot inovatīvu materiālu, kuru varētu
izmantot projekta partneru apmācības aktivitātēs.
2. Saturs
Studenti izvēlas, kādus vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļus izmantot, lai raksturotu savu
profesionālo karjeru.
3. Termiņš
Studentiem jāsagatavo savs produkts līdz 2015.gada 31.martam.
4. Atbilstība
Šie noteikumi ir obligāti, lai uzskatītu produktu par atbilstošu:
 Katram produktam jābūt mūžizglītības programmas logo/projekta logo un
skolas/partnera logo.
 Informācija ir atrodama saitē http://www.goodguidance.eu/img/logos 50.zip
 Katram produktam jānorāda darba apraksts dzimtajā valodā un angļu valodā.
 Katrs produkts jāsagatavo studentu grupai.
 Katra produkta ilgums maksimāli ir 3 minūtes.
 Katram produktam jābūt ar dalībnieku sacerētu mūziku vai ar mūziku, uz kuru
neattiecas autortiesības.
 Katram produktam jābūt angļu valodā vai jābūt titriem angļu valodā, lai tas būtu
saprotams ikvienam Eiropā. Ja produkts ir angļu valodā tas ir nepieciešams, lai būtu
subtitriem dzimtajā valodā valodā.
 Katram produktam jābūt sākumā vai beigās sekojošai frāzei:The project has been
funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
5. Novērtēšanas/apbalvošanas kritēriji
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Katru kritēriju vērtēs žūrija ar punktiem no 1 līdz 5.
5.1. Sagatavotā produkta vērtēšanas kritēriji skolā.
A. Motivācija.
B. Piedalīšanās.
5.2.Starptautiskās/nacionālās vērtēšanas kritēriji:
C.produkta saturs; vai saturs ir atbilstošs reālajam darbam.
D.vēstījuma saprotamība.
E.sabiedrības interese par produktu.
G.estētiskais novērtējums.
H. pārvedamība citos kontekstos, dažādu mērķa grupu, citām valstīm, pasākumiem
I.saturs-nediskriminējošs, bez stereotipiem.
6. Balsojums
Katra kritērija punktu summa ir katra produkta kopējais punktu skaits. Darbs ar vislielāko
punktu skaitu ir konkursa uzvarētājs.
7. Žūrija
Starptautiskā konkursa uzvarētājus nosaka starptautiska/nacionāla līmeņa žūrija, kas
sastāv no katra projekta partnera skolotājiem (vismaz 3 personas, kas iesaistījušās
projektā) un studentiem (vismaz divi studenti, kuri nav iesaistījušies projektā).Žūrijas
dalībnieku skaits ir nepāra.
Gadījumā! ja ir vienāds punktu skaits diviem produktiem! visa žūrija balso atkal par šiem
diviem apbalvošanai izvirzītajiem darbiem.
Tiks izvirzīts viens vai divi darbi no katra projekta partnera un 1 vai 2 nacionālie uzvarētāji
un 1 vai 2 starptautiskie uzvarētāji katru gadu.(viena balva studentiem ar īpašām
vajadzībām un viena balva profesionālo/arodskolu audzēkņiem).
8. Balvas
Sertifikātu.Viena balva tiks piešķirta studentiem ar īpašām vajadzībām, un viena balva tiks
piešķirta studentiem no profesionālajām/arodskolām.
Nacionālā konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta sekojoša balva:
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Katram partnerim jāraksturo balva:
Nīderlande: brīvdiena, kuras laikā tiek apmeklēts interesants uzņēmums, kas saistīts ar
iegūstamo profesiju, pusdienas un filmas apmeklējums.
Itālija: apmācības diena un interesanta uzņēmuma apmeklējums, kurš saistīts ar
profesionālo izglītību.
Latvija: ekskursija uz uzņēmumu, kas saistīts ar izvēlēto profesiju, pusdienas, kultūras vai
sporta pasākuma apmeklējums.
9. Publicēšanas noteikumi:
Produkts tiek augšupielādēts YouTube kanālā "goodguidance" kontā.
i.profesijas nosaukums un apraksts ir maksimāli 30 vārdu apjomā dzimtajā valodā un angļu
valodā.(t.i. "Dārznieks", …Radiet brīnumu dārzā” )
ii.aprakstā jāiekļauj sekojošs teikums(netiek ieskaitīts 30 vārdu limitā, t.i.p.ii):video
sagatavojuši studenti Leonardo da Vinči programmas Inovāciju pārneses projekta
" Co Building a Good Guidance" ietvaros.Projektu finansē Eiropas Komisija.Šī publikācija
atspoguļo tikai autora viedokli un komisija nav atbildīga par autoru viedokli.
iv.apakšvirsraksts dzimtajā valodā nepieciešams, ja apraksts ir angļu valodā inovāciju
Pārneses projekts Leonardo da Vinči programmā "Co Building a Good Guidance"
www.goodguidance.eu.
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