RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA
Daiļrunātāju konkurss angļu valodā
4. klasei
My favourite season
NOLIKUMS
2020./2021.mācību gads
1. Daiļrunātāju konkursa temats: My favourite season.
2. Daiļrunātāju konkursa mērķis:
• padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas angļu valodā;
• piedāvāt skolēniem iespēju vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu
valodā;
• veicināt skolēnu emocionālo un radošo pašizpausmi.
3. Daiļrunātāju konkursa uzdevumi:
• novērtēt 4. klases skolēnu runas kultūru un aktiermeistarību;
• novērtēt skolēnu prasmi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem;
• rosināt skolēnu interesi par dzeju angļu valodā un tās nozīmi citu tautu kultūras veidošanā;
• atklāt jaunus, radošus talantus;
• veicināt starpkultūru kompetenci.
4. Daiļrunātāju konkursa dalībnieku pieteikšanas kārtība un norise:
• konkursa norisi nodrošina Rīgas Centra humanitārās vidusskolas pedagogi;
• konkursa dalībnieki ir Rīgas izglītības iestāžu 4.klašu skolēni;
• konkursam dalībnieku piesaka skolas pedagogs, elektroniski aizpildot pieteikuma veidlapu Rīgas
Centra humanitārās vidusskolas mājas lapā sadaļā Angļu valoda https://www.rchv.lv/web/parmums/anglu-valoda .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieteikuma saite https://forms.gle/dNhPMjWhrjQyNcX4A .
dalībnieku pieteikšana no 2021.gada 18.februāra līdz 2.martam;
no katras skolas var pieteikt ne vairāk kā 3 skolēnus;
kopējais dalībnieku skaits plānots līdz 50 skolēniem, ņemot vērā, ka konkurss notiks attālināti;
konkurss notiks tiešsaistē MS Teams platformā 2021.gada 9. un 10.martā;
no 2021.gada 19.februāra līdz 3.martam dalībnieka pedagogs savā e-pastā (anketā norādītajā)
saņems informāciju par dalībniekam piešķirto kodu un uzstāšanās laiku;
divu dienu laikā pēc koda saņemšanas dalībnieka pedagogs organizatoriem nosūta literārā darba
tekstu uz e-pastu rchvolimpiade@gmail.com;
pedagogs informē dalībnieku par konkursa norises gaitu;
konkursa norises norādītajā datumā dalībnieks pievienojas sesijai MS Teams platformā 5 minūtes
pirms norādītā laika un gaida žūrijas komisijas pievienošanos sesijai;
dalībnieka datortehnikai ir jābūt aprīkotai ar web kameru un mikrofonu;
pirms uzstāšanās dalībniekam jāpārliecinās, ka ekrānā ir redzams dalībnieka tuvplāns un telpā nav
dzirdami fona trokšņi;
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dalībnieka uzstāšanās laikā citām personām ir aizliegts sniegt konsultācijas vai cita veida
ieteikumus;
ja dalībnieks norādītajā laikā nav pieslēdzies sesijai un dalībnieka pedagogs nav informējis konkursa
organizētājus par iemesliem, tad dalībnieka uzstāšanās konkursā tiek anulēta;
konkurss var tikt pārcelts, ja norises dienā konkursa organizētājiem rodas tehniskas problēmas.

5. Dalībai konkursā skolēns sagatavo:
• vizītkarti (mutvārdos) - ilgums līdz 1 minūtei;
• vienu dzejas darbu, tā tematika ir jāsaista ar konkursa tematu My favourite season, literārā darba
priekšnesuma ilgums līdz 3 minūtēm.
Vizītkartes un literārā darba teksts ir jārunā no galvas. Pēc priekšnesuma žūrijas locekļi dalībniekam
uzdos jautājumus par dzejoli. Uzstāšanās un sarunas kopīgais laiks līdz 10 minūtēm.
6. Daiļrunātāju konkursa vērtēšanas kritēriji.
Vizītkarte – iepazīstināšana ar sevi:
• saturs;
• gramatiski pareizi veidoti teikumi;
• pasniegšanas radošums.
Literārā darba deklamācija:
• pārliecinoša, izteiksmīga deklamācija,
• vārdu pareiza un saprotama izruna;
• dzejoļa teksta zināšana;
• repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte);
• repertuāra atbilstība konkursa tematikai.
Atbildes uz jautājumiem :
• uzdotos jautājumus dalībnieks ir sapratis un prot atbildēt uz tiem;
• komunicējot veido gramatiski pareizus teikumus.
• vārdu krājums.
Daiļrunātāju konkursu vērtēs Rīgas Centra humanitārās vidusskolas angļu valodas skolotāji. Vērtēšanas
kritērijus izstrādā konkursa komisija. Vērtēšanas komisijas lēmums nav apstrīdams. Negodprātīgas rīcības
gadījumā (dalībnieks lasa tekstu, uzstāšanās laikā konsultējas ar kādu u.tml.) dalībnieka rezultāts var tikt anulēts.
7. Rezultāti tiks paziņoti Rīgas Centra humanitārās vidusskolas mājas lapā 5 darba dienu laikā pēc konkursa
norises beigām.
8. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi. Dalībnieka atbildīgais pedagogs ir informēts par
nepilngadīgā dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks piedalīsies konkursā,
kurā tiks novērtēts pēc kritērijiem. Viņa personas dati tikts apstrādāti konkursa vajadzībām.
9. Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties pa tālruni 29295150 vai e-pastu rchvolimpiade@gmail.com.

