KONKURSA NOLIKUMS JAUNĀKO KLAŠU SKOLĒNIEM
MĒRĶIS
Sekmēt skolēnu izpratni par dzīvi un darbu laukos, kā arī veicināt uzņēmējdarbības popularizēšanu lauku vidē.
MĒRĶAUDITORIJA UN DALĪBNIEKI
Vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu 1.-6.klase
ĪSTENOŠANAS LAIKS
No 2015.gada 17.septembra līdz 23.oktobrim.
DARBA UZDEVUMA NOSACĪJUMI
Lai piedalītos konkursā, klasei:
1) Atklāt radošā veidā projekta tēmu „Laiks laukiem!”,
2) doties pieredzes braucienā uz vietējo lauku saimniecību (piemēram, zirgu stalli, viesu namu, ābolu
audzētāju, u.tml. uzņēmējiem, amatniekiem vai mājražotājiem) un izpētīt, kā tiek organizēts darbs laukos
mūsdienās,
3) sagatavot materiālu par izpētīto apmēram 60 sek. garā video vai 5-7 fotogrāfiju (pēc izvēles – melnbaltu vai krāsainas; izmērs līdz …) sērijā ar paskaidrojošo tekstu,
4) gatavais video vai foto stāsts, izmantojot interneta vietnes www.failiem.lv vai www.wetransfer.com,
vai saiti uz video failu, kur to iespējams lejupielādēt, obligāti norādīt KONKURSAM „LAIKS LAUKIEM!”, ir
jāiesūta līdz 2015.gada 16.oktobra plkst. 23:59 elektroniski uz epastu indra@mediagids.lv , pievienojot
šādu informāciju:
• skolas pilns nosaukums un precīza adrese,
• klase, kas piedalās projektā,
• klases audzinātāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
Radošā darba izstrādē skolēni izmanto tiem pieejamu tehniku, piemēram, mobilo tālruni, fotoaparātu,
planšetdatoru un tamlīdzīgi.
DARBU VĒRTĒŠANA
Darbu vērtēšana notiks no 2015.gada 17.oktobra līdz 20.oktobrim. Rezultātu paziņošana – 2015.gada 22.oktobrī.
Žūrijas komisiju veido trīs pārstāvji no biedrības „Latvijas lauku forums”, divi no biedrības „Media Gids” un divi no
asociācijas „Lauku ceļotājs”.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1) Video vai foto stāsta saturs atbilst projekta mērķim un izvirzītajam darba uzdevumam (40 punkti).
2) Darba uzdevums ir izpildīts saskaņā ar izvirzītajiem nosacījumiem (30 punkti).
3) Darba oriģinalitāte un radošums (30 punkti).
Maksimāli kopā iegūstamā punktu summa ir 100 punkti.
Netiek vērtēts darbs, kurā nav ievēroti darba uzdevuma nosacījumi.
BALVU FONDS
Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības diplomus, bet divu vislielāko punktu skaitu saņēmušo darbu autori
(klases) saņems finansējumu ekskursijai 500 EUR vērtībā katra, lai iepazītu ar konkursa mērķi saistītus Latvijas
objektus, kuru maršruta piedāvājumu izstrādās lauku tūrisma speciālisti.
ORGANIZATORI
Biedrība “Latvijas Lauku forums”
Biedrība „MEDIA GIDS”
INFORMATĪVAIS ATBALSTS
Asociācija “Lauku ceļotājs”
AUTORTIESĪBAS
Konkursa organizatori patur tiesības izmantot skolēnu radošos darbus turpmākajās mārketinga aktivitātēs.
FINANSĒJUMS
Konkursa organizatoriskos izdevumus sedz biedrība “Latvijas Lauku forums”. Izdevumus, kas saistīti ar konkursa
uzdevumu izpildi, sedz konkursa dalībnieki.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
Indra Soika - Dreimane
Koordinatore
t. 26455823
e-pasts: indra@mediagids.lv

