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No 2012.gada 16.maija līdz 30.maijam notika konkurss ‘’Eiropas
Savienība – kopējās mājas”. Konkursa saturiskās idejas autors bija
vispārizglītojošā mācību priekšmeta ‘’Vēsture’’ skolotājs Artūrs Sņegovičs.
Doma par šāda konkursa organizēšanu radās tādēļ, ka maijs Eiropas
Savienībā ir dažādu nozīmīgu pasākumu mēnesis. Piemēram, 12.maijā visās
Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē Eiropas dienu. Tāpat katru gadu
maija beigās eiropiešu ikvakara aktualitāte ir Eiropas mēroga dziesmu
konkurss „Eirovīzija”. Protams, tiek organizētas arī citas aktivitātes. Arī
mēs vēlējāmies stiprināt tehnikuma audzēkņu piederības sajūtu Eiropai
politiski, ekonomiski un sociāli.
Konkursa uzdevumi audzēkņiem deva iespēju parādīt savas zināšanas
par Eiropas Savienību un radoši izpausties. Vienlaikus audzēkņi sekmēja
arī savstarpējo komunikācijas un sadarbības prasmju attīstību.
Konkursā piedalījās tehnikuma izglītības programmu „Datorsistēmas”,
„Elektronika”,

„Būvizstrādājumu

galdnieks”,

„Grāmatvedība”

un

„Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 1., 2.kursu audzēkņu grupu
komandas.
Katra audzēkņu grupa konkursa laikā tika sadalīta komandās pa 5
cilvēkiem. Vispirms komandas pildīja testu „Cik labi Tu zini Eiropas
Savienības vēsturi?’’ un darbojās ar Eiropas Savienības kontūrkarti,
atpazīstot dalībvalstis. Vislielāko sajūsmu audzēkņos raisīja uzdevums par
Eiropas nozīmīgākā izklaides pasākuma - „Eirovīzijas” pēdējās desmitgades

dziesmām laureātēm, un to atpazīšanu pēc videoklipiem. Noslēgumā bija
radošais uzdevums – komandas pārstāvis izlozēja aprakstu par kādu no ES
dalībvalstīm, un komanda zīmēja valsti raksturojošu plakātu. Pēc tam,
izmantojot plakātu, komandas visi dalībnieki valsti prezentēja.
Konkursā valdīja izzinoša, radoša un draudzīga gaisotne. Audzēkņu
viedoklis par konkursu – ļoti interesanti; katru nedēļu varētu būt šādi
konkursi!
Konkursā uzvarēja visas komandas, saņemot Atzinības rakstus. Tomēr
pēc iegūto punktu summas kā veiksmīgākās tika nominētas:
- izglītības programmas „Grāmatvedība” 2.kursa 2.grupa –
1.vieta;
- izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 2.kursa
8.grupa – 2.vieta;
-

izglītības programmas „Grāmatvedība” 1.kursa 3.grupa –
3.vieta.

Veiksmīgākajām komandām tika pasniegti diplomi un visiem šo komandu
dalībniekiem pildspalvas ar OVT logo.
1.Konkursa norise fotomirkļos!

2.Konkursa noslēguma pasākums – dalībnieku apbalvošana!
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