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 Latgales reģiona 5. atklātās angļu valodas olimpiādes  

nolikums 

 

Organizē: Preiļu Valsts ģimnāzija 

Dalībnieki: Latgales reģiona skolu 10.- 12.klašu skolēni, 3 skolēni no vienas skolas 

Mērķi:  

 veicināt interesi par angļu valodu, 

 attīstīt patstāvīgās izziņas prasmes, 

 piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes angļu valodā. 

Uzdevumi: leksiski – gramatiski, klausīšanās un lasīšanas prasmes uzdevumi. Olimpiādes uzdevumus 

veido  novadu apvienības MA vadītāja un Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāji. 

Norises vieta: Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīva iela 6, Preiļi  

Norises datums: 2014. gada 5. decembris  

Norises laiks:  

9:30 – 10:00  dalībnieku reģistrācija 

10:00 – 12:00  skolēniem - olimpiādes uzdevumu veikšana 

                                   skolotājiem – Labās prakses piemēri 

12:00 – 14:30 skolotājiem - darbu labošana (viens skolotājs no katras dalībskolas)  

12:00 – 13:00  pusdienas skolēniem (2,00 -3,00 EUR) 

13:00 – 15:00             aktivitātes skolēniem  

15:00 – 16:00 apbalvošana, fotografēšanās  

Apbalvošana: Godalgotas vietas tiek piešķirtas vienai trešdaļai dalībnieku, ja viņi ieguvuši vismaz 

60%  no kopējā punktu skaita.  

Pieteikšanās: līdz 2014. gada 27. novembrim 

Skolotājiem: 

Lai lietderīgi izmantotu laiku, kamēr skolēni veic olimpiādes darbu, skolotāji tiek aicināti dalīties 

pieredzē. Sagaidām, ka jūs vēlēsieties iepazīstināt kolēģus ar savu labo praksi! Elektroniski 

reģistrējoties dalībai olimpiādei, sadaļā Labās prakses piemēri, lūdzu, norādiet tēmu, īsu aprakstu, 

darba formu, nepieciešamo aprīkojumu, uzstāšanās laiku. Referenti saņems apliecinājumu par 

uzstāšanos Latgales reģiona angļu valodas skolotāju tālākizglītības pasākumā. 

Reģistrēšanās: 

Olimpiādes dalībniekus un skolotāju(-us), kuri piedalīsies darbu labošanā,  uzstāsies ar Labās prakses 

piemēriem, kurus reģistrē skolotājs, aizpildot atbilstošās formas Preiļu Valsts ģimnāzijas mājaslapā 

http://www.pvg.edu.lv – sadaļā `Pasākumi` - `Latgales reģiona 5. atklātā angļu valodas 

olimpiāde - 2013. gada 5. decembrī`  

Adrese: Preiļu Valsts ģimnāzija 

Kooperatīva 6, LV5301 

Tālr./fakss: 65321663; 65321745 

e-pasts: preiluvalstsgim@pvg.edu.lv 

 

Kontaktpersona: Anita Lazdāne, direktores vietn. metodiskajā darbā (anita@pvg.edu.lv), 26099199  
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