
 Liepājas pilsētas valodu jomas 
Vācu valodas Publiskās runas konkursa  

(8.- 9. un 10.-12. klasēm) organizēšanas un norises 

KĀRTĪBA 

 

2021. gada 20.septembrī        Liepājā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 
"Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 8. punktu, projekta "Nacionāla un 
starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (vienošanās Nr. 
8.3.2.1.16/I/002), Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 2021. gada3. septembra rīkojuma 
Nr. 194/02-02 "Par rīcības komisijas izveidi" 2. punktu. 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka, kā Liepājas valstpilsētas valodu joma  (turpmāk – Joma) 
organizē Liepājas valstspilsētas vācu valodas Publiskās runas  konkursu 8.-9. 
un 10.-12.klasēm (turpmāk – Konkurss), kurā izglītojamais (turpmāk – Skolēns) 
demonstrē savus sasniegumus mācību priekšmetu apguvē. 

1.2. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu starppriekšmetu saikni Jomas ietvaros. 

2. Konkursa mērķi un uzdevumi 

2.1. Padziļināt un paplašināt skolēnu zināšanas vācu valodā un spēju tās kompleksi 
lietot. 

2.2. Rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni un motivētu pārliecību par valodu 
aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā. 

2.3. Kopt skolēnu komunikatīvo prasmi, mērķtiecīgi izmantot dzimto valodu vai 
svešvalodu savā pašizpausmē, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas 
iemaņas. 

2.4. Attīstīt skolēnu  savstarpējās sadarbības un līdzdalības prasmes; domāšanu un 
radošumu; pašizziņu un pašvadību. 

3. Konkursa organizatoriskā struktūra 

        3.1.Konkursu  organizē Valodu jomas  Liepājas pilsētas vācu valodas metodiķe  

             Santa Stocka, sadarbībā ar Liepājas vispārizglītojošo skolu vācu valodas  

             skolotājām. 

           3.2.Līdz 2021. gada 27. novembrim pieteikt konkursa dalībniekus  šajā saitē 
https://forms.gle/MkaQkDNgPh2km7sv8 , nosūtīt informāciju par dalībniekiem  
arī metodiķei Santai Stockai santastocka@tvnet.lv       
         
        3.3.Konkursa norise: 
                3.3.1. Norises laiks: 2021. gada 2.decembrī plkst. 13.00. 
                3.3.2. Norises vieta: ZOOM. 
                3.3.3. Par Konkursa norisi atbildīga vācu valodas metodiķe S.Stocka un 
Konkursa  žūrijas  komisija.    

https://forms.gle/MkaQkDNgPh2km7sv8
mailto:santastocka@tvnet.lv


                3.3.4. Uzstāšanās ilgums 3 - 4 minūtes. 

                3.3.5. Žūrijas komisija, arī dalībnieki un skolotājas uzdod jautājumus 

                          par tēmu un dalībnieki atbild uz tiem. 

3.4. Darba kārtība: 
    Konkursa sākums 13.00, pēc tam rezultātu apkopošana un rezultātu paziņošana 

          
Konkursa  saturs 
4.1. Konkursa tēmas : 

                        *   Die beste Erfindung 
                      *   Der Film, den man unbedingt sehen müsste. 
                      *   Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist ... 
 
       4.2.Katrs skolēns uzstājas ar paša sagatavotu runu vienā valodā – vācu valodā,  

              kura atbilst vienai no trim dotajām tēmai. 

5. Konkursa darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana 

      5.1.Dalībnieku uzstāšanos vērtē pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. 

Publiskās runas kritēriji : 

            saturs 4 p.; 

            runas struktūra 4 p.;   

            runas izklāsta veids 4 p.;  

            prasme saprast un atbildēt uz jautājumiem 4 p.; 

            prasmes līmenis runā un jautājumos 4 p.;  

            stāja un runas etiķete 4 p. 

       5.2.Pēc Konkursa  dalībnieku priekšnesumu izvērtēšanas žūrijas komisija aizpilda    

             protokolu. 

       5.3.Konkursa  rezultāti ir neapstrīdami. 
       5.4.Konkursā  piešķir pirmo, otro un trešo vietu un Atzinības rakstus, pamatojoties  
             uz konkursa  rezultātiem. 
       5.5. Konkursa rezultātus nosūta Liepājas Izglītības pārvaldei un dalībskolām. 
 
 

Kārtību  sagatavoja vācu valodas metodiķe Santa Stocka             


