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Daugavpils būvniecības tehnikums
Oratoru konkurss
„ Dzīvosim zaļi, ilgtspējīgi”
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķi un uzdevumi:
 Veidot jauniešu vidū izpratni par zaļo dzīvesveidu;
 Veicināt izglītojamo personības apzināšanos ilgtspējīgā dabas un sabiedrisko resursu
lietošanā;
 Attīstīt iglītojamo publiskās runas prasmes;
 Veidot prasmi argumentēti izteikt savu viedokli;
 Apzināties publiskās runas iemaņu nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā, kā arī
publicistiska teksta ietekmi uz sabiedrību.
Konkursu organizē: Daugavpils būvniecības tehnikuma Valodu metodiskā komisija
Norises laiks: 2022. gada 26.maijs
Informācijas centrā plkst. 13:45.
Konkursa dalībnieki: Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamie.
2. Konkursa noteikumi:
Runas nosacījumi:
 Runai ir jābūt orientētai uz auditorijas pārliecināšanu.
 Dalībnieki ir atbildīgi par runā izmantoto faktu patiesumu un saturu.
 Runa nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroša, apmelojoša, diskriminējoša un aicinoša uz
nelikumīgām darbībām.
 Uzstāšanās laikā runu nedrīkst lasīt vai lietot tehniskus palīglīdzekļus.
 Atļauts izmantot tēzes.
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 Runa nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.
3. Konkursa vērtēšana:
Konkursu vērtē Daugavpils būvniecības tehnikuma izveidotā komisija.
Komisijas sastāvā:
 latviešu valodas un literatūras skolotājas A.Ņikitina, G.Šukurova, Ā.Šumeiko;
 bibliotekāre J. Sokolova;
 valodu un literatūras mācību jomas MK vadītāja N.Nagle.
Vērtēšanas kritēriji:











literārā materiāla tēmas un satura atklāsme;
radošā darba izpildījuma mākslinieciskā meistarība;
Skaidrs vēstījums (galvenā doma, ko orators grib pateikt un tās pamatojums).
Runas satura oriģinalitāte un runas uzbūve (ievads, iztirzājums, nobeigums).
Oratora pārliecība un entuziasms.
Oratora prasme izmantot daudzveidīgus retoriskos paņēmienus.
Oratora neverbālā izteiksme (ķermeņa valodas atbilstība runai).
Oratora kontakts ar auditoriju, prasme pārliecināt.

Oratora valoda kā izteiksmes līdzeklis.
4. Apbalvošana:
Vērtēšanas komisija noteiks konkursa uzvarētājus.
Tiks nosaukti konkursa laureāti, pārējie dalībnieki saņems pateicības rakstus.
Laureāti tiks apbalvoti ar diplomiem un pārsteiguma balvām.
Ar klātesošo balsojumu noteiks klausītāju simpātiju.
Runas sagatavošanā konsultācijas sniedz latviešu valodas un literatūras skolotājas: Aļona
Ņikitina, Ārija Šumeiko, Gunta Šukurova, Natālija Nagle.

Sagatavoja: Valodu un literatūras mācību jomas metodiskās komisijas vadītāja N.Nagle
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