Monreālas Latviešu
sabiedriskais centrs

„Pieliec delnu pie acīm un skaties:
līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
mazo Latviju – lielākas nav.”
(L. Briedis.)

Ekskursiju projektu konkurss „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”
Vai gribi braukt ekskursijā iepazīt Latvijas vēsturi? Piedalies un brauc!
Mērķis
•

sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās.

Uzdevumi
•

dot iespēju organizēt izzinošas/pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un
kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem un vēsturiskām personām saistītām vietām.

Dalībnieki
Konkursā var piedalīties klases vai klašu grupas no 5. - 8. klasei.

Balvu fonds
80 labākie ekskursiju projektu pieteicēji saņems finansējumu līdz 400 EUR sava iesniegtā projekta realizēšanai.

Konkursa norise
Projekta vadītājs kopā ar skolēniem sagatavo ekskursijas projektu:
• ekskursijas pieteikuma pamatojums – kādu Latvijas vēstures tēmu skolēni nolēmuši padziļināti apgūt, kā
ekskursija saistīta ar mācību darbu stundās un skolas mācību projektiem;
• ekskursijas plāns, maršruts, apskatāmie objekti un paredzētā skolēnu darbība (skatīšanās, klausīšanās,
gidu vai vietējo novadpētnieku piesaistīšana, piedalīšanās muzeju nodarbībās, skolēnu un skolotāju
sagatavotas aktivitātes – pētīšanas uzdevumi, simulācijas, radošās darbnīcas, plenērs, diskusijas u.c.);
• ekskursijas rezultāts – kā ekskursijā uzzinātais, paveiktais un piedzīvotais tiks sasaistīts ar mācību darbu;
• paredzamais ekskursijas dalībnieku skaits (priekšroka tiks dota lielākam skolēnu skaitam);
• plānotās ekskursijas izmaksas – ceļa izmaksas, gidu, muzeja nodarbību, biļešu vai citu piesaistītu
speciālistu apmaksa (pārējās ekskursijas izmaksas, tādas kā naktsmājas, ēdināšana un relaksācijas
pasākumi, sedz paši ekskursanti). Finansējuma ietvaros var doties vairākās ekskursijās.

Projektu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 1. marts (pasta zīmogs vai e-pasta datums).

Konkursa darbu vērtēšana
Konkursa organizatori un žūrijas komisija izvērtē atsūtītos pieteikumus līdz 21. martam un izvēlas 80 konkursa
mērķiem visatbilstošākos.

Vērtēšanas kritēriji
•
•
•
•

Latvijas vēstures saturs, ko skolēni ekskursijā izzinās (vecumposmam un mācību programmai atbilstošs);
mācību mērķiem atbilstošas skolēnu aktivitātes;
finansiālā izlietojuma pamatojums (svarīgi, lai ekskursijā piedalītos pēc iespējas lielāks skolēnu skaits);
konkursā piedalās oriģināli ekskursiju projekti, nevis tūrisma firmu izstrādāti ekskursiju maršruti.

Apbalvošana
21. martā tiks paziņoti konkursa rezultāti.
Uzvarējušo skolu pārstāvji tiks uzaicināti ierasties uz sarīkojumu 29. martā.

Konkursa noslēgums
Līdz 15. jūnijam konkursa uzvarētāji atsūta pārskatu/apkopojumu par sava izpētes projekta un ekskursijas
rezultātiem. Atskaitē būtiski atspoguļot ekskursijā redzēto, apgūto un skolēnu vērtējumu.

PIETEIKUMA FORMA

Pieteikums ekskursiju projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”
Skolas nosaukums:
Novads:
Klase, klašu grupa, skolēnu vecuma grupa:
Plānotais dalībnieku skaits:
Skolotājs/projekta vadītājs (vārds, uzvārds):
E-pasts:
Norises laiks:
Latvijas vēstures tēma, kurai tiks veltīta ekskursija:

Tālrunis:

Ekskursijas saistība ar mācību darbu stundās vai skolas mācību projektiem:

Ekskursijas plāns:
Maršruts
1.
2.
3.
4.
5.
Plānotās ekskursijas izmaksas :
Pozīcijas apraksts

Apskatāmais objekts

Plānotās aktivitātes

Izmaksas (EUR)

Kopā :

Pieteikumi konkursam jāiesūta pa e-pastu info@vitolufonds.lv vai pa pastu:
Vītolu fonds, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV-1011, ar norādi
Ekskursiju projektu konkursam
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.
Sīkāka informācija: info@vitolufonds.lv vai tālr. +371 26022856.

Projekta mecenāti: Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs
Projekta organizatori: Nodibinājums „Vītolu fonds”

