OGRES TEHNIKUMS
STARPTAUTISKO ATTIECĪBU NODAĻA
APSTIPRINĀTS
ar Ogres tehnikuma direktores
2021. gada 8. maija rīkojumu Nr. 123
EIROPAS SAVIENĪBAS ERASMUS+ PROGRAMMAS PAMATDARBĪBAS
Nr.2 (KA 2) SKOLU APMAIŅAS PARTNERĪBU PROJEKTA
„LEARN FOR LIFE – DARE FOR MORE”
AUDZĒKŅU ATLASES KONKURSA NOLIKUMS
Tīnūžu pagasta Ikšķiles novadā
2021. gada 8. maijā
1. Mērķis:
atlasīt Ogres tehnikuma I - II kursa audzēkņus dalībai Eiropas Savienības Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā „Learn for
life – Dare for more” Nr. 2020-1-BG01-KA229-079217_4 (turpmāk teksta – Projekts).
2. Projekta mērķi:
 piedāvāt audzēkņiem praktisku pieredzi uzņēmuma izveidošanā un vadīšanā;
 attīstīt uzņēmējdarbības un digitālās prasmes;
 attīstīt caurviju prasmes;
 uzlabot dalībnieku angļu valodas zināšanas un palielināt audzēkņu izpratni par savu
personību;
 attīstīt prasmes matemātikā un panākt, ka audzēkņi priekšlaicīgi nepamet skolu;
 attīstīt soft skills (kritiskā domāšana, radošums, mākslinieciskums, zinātkāre, iztēle,
jauninājumi, personiskā izpausme, plānošana, pašdisciplīna, adaptēšanās spējas, iniciatīva,
vadība, komandas darbs utt.).
3. Organizatori:
Ogres tehnikuma Starptautisko attiecību nodaļa.
4. Dalībnieki:
Ogres tehnikuma I un II kursu audzēkņi.
Katras mobilitātes dalībnieku skaits ir: 6 audzēkņi no Rumānijas, 6 audzēkņi no Igaunijas, 6
audzēkņi no Turcijas, 6 audzēkņi no Latvijas, 6 audzēkņi no Bulgārijas. Ja ir iespēja un budžets
ļauj, partneriem ir iespēja brīvi iesaistīt vairāk dalībnieku katrā mācīšanās aktivitātē. Projekta
ietvaros paredzēta Bulgārijas partnera organizēta virtuālā mobilitāte (26.05.2021. - 01.06.2021.),
kā arī plānotas fiziskās mobilitātes uz Rumāniju, Turciju, Igauniju 2021./2022. m.g. un
2022./2023. m.g..
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5. Konkursa organizēšanas kārtība
Lai piedalītos konkursā par dalību projektā, ieinteresētajiem pretendentiem:
1) jāaizpilda pieteikuma veidlapa angļu valodā (skatīt pielikumā);
2) jāpiedalās intervijā angļu valodā.
5.1. Pretendenti aizpilda pieteikuma veidlapu
Lai apkopotu visu būtisko informāciju, pretendentiem jāaizpilda pieteikuma veidlapu (skatīt
pielikumu).
5.2. Intervija ar pretendentu
Pēc pieteikumu veidlapu izvērtēšanas, konkursa organizatori veiks interviju angļu valodā ar tiem
pretendentiem, kuri iegūs visaugstākos vērtējumus. Intervijā tiks vērtēti šādi aspekti:
 precīza runas izteiksme: pretendents spēj sazināties skaidrā angļu valodā;
 izpratne: pretendents spēj saprast sarunas saturu angļu valodā;
 vārdu krājums: pieteikuma iesniedzējam ir pietiekami plašs vārdu krājums, lai spētu sekot
līdzi mācību aktivitātes un projekta uzdevumiem.
Intervijas laikā pretendentam jāsniedz īsa uzruna, paužot sava motivācija piedalīties šajā projektā
un tā mācību aktivitātē.
5.3. Atlases kritēriji
Kritēriji

Rādītāji

Audzēkņa vecums
Angļu valodas prasmes

Audzēknim jābūt vecuma grupā 12-19 gadiem.
Audzēknim jābūt laba līmeņa angļu valodas prasmēm: jāspēj
sekot līdzi mācīšanās aktivitātēm, kas noris angļu valodā,
aktivitātes laikā jāspēj sazināties ar projekta aktivitāšu
dalībniekiem, jāspēj saprast un aizpildīt dokumentus angļu
valodā.
Motivācija
Audzēknim jābūt motivētam piedalīties aktivitātēs un
projektā, tai skaitā jābūt interesei ne tikai par dalību
mācīšanās aktivitātēs, bet arī par iegūto zināšanu turpmāko
izmantošanu.
Apņemšanās
Dalībniekiem jāpauž apņemšanās sasniegt projekta mērķus.
Ģimenes
statuss
un Prioritāte tiks piešķirta audzēkņiem, kuri nāk no sociālā riska
sociālekonomiskais statuss
ģimenēm.
Iespēja piedalīties aktivitātēs Audzēkņiem jābūt iespējai piedalīties visās aktivitātēs vismaz
vienas mobilitātes ietvaros.
6. Atlases konkursa komisija:
Konkursa sagatavošanai un vadībai tiek izveidota vērtēšanas komisija šādā sastāvā:
 Starptautisko attiecību nodaļas vadītāja – Sigita Jasinska;
 projektu vadītāja – Anete Ozola;
 atbilstoši pretendenta pārstāvētajai izglītības programmai:
- Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja - Ineta Rumpētere;
- Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļas vadītājs - Kārlis Ranga;
- Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja - Aļona
Lukašenoka;
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-

Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja - Velga Kaļeiņikova.

Vērtēšanas komisija pirms konkursa sākuma iepazīstina dalībniekus ar konkursa organizēšanas
kārtību.
7. Norises laiks:
7.1. Pieteikšanās konkursam par dalību virtuālajai mobilitātei notiek no 2021.gada 8. maija līdz
2021. gada 17. maijam (ieskaitot).
7.2. Dalību atlases konkursā var pieteikt, sūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz e-pastu
anete.ozola@ovt.lv līdz 2021. gada 17. maijam (pielikums).
7.3. Atlases konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2021. gada 24. maijam.

Jasisnka, 26591518
sigita.jasisnka@ovt.lv
Ozola, 24990663
anete.ozola@ovt.lv
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