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Franču valodas radošo darbu pilsētas virtuāla konkursa  

KĀRTĪBA 
(konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) 

 
Nedaudz  vēstures: Frankofonija (fr. La Francophonie) –pasaules franciski runājošo valstu 

starptautiskās sadarbības organizācija. Pirmo reizi terminu „frankofonija” 1880.gadā  izmantoja franču 

ģeogrāfs Onezims Reklū, kurš savā planētas iedzīvotāju zinātniskajā klasifikācijā par pamatu uzskatīja 

valodu, kurā cilvēks runā. Eiropā, izņemot Franciju, frankofoni izvietoti galvenokārt Beļģijā (40% 

iedzīvotāju), Šveicē (20% iedzīvotāju) un Luksemburgā. Eiropas Savienībā un Šveicē franču valoda 

izplatības ziņā ir otrā lielākā (vairāk nekā 67 miljoni runājošo), sekojot vācu valodai (90 miljoni), bet 

apsteidzot angļu valodu (61 miljons). 

 

Mērķis un uzdevumi: 

 radīt iespēju skolēniem attīstīt savas radošās spējas, fantāziju; 

 rosināt interesi par Frankofoniju; 

 rosināt skolēnus savas jūtas un pārdomas atspoguļot kolāžā/zīmējumā; 

 pilnveidot saskarsmes kultūru; 

 veicināt sadarbību starp skolēniem. 

 

Konkursa dalībnieki: 

konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas mācību iestāžu 5.-12.kl.skolēni, kuri apgūst franču 

valodu. 

Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga. 

 

Konkursa tēma: virtuālā Francija: ceļojiet, mācieties, izklaidējieties virtuāli. 
 

Darba veidi: ar franciski runājošām valstīm saistīti darbi: kolāžas, rokdarbi, prezentācijas, īsfilmas  

u.tml.  

Konkursa norises gaita: 

 Konkursu organizē DPIP sadarbībā ar DU. Skolēni tiek aicināti izveidot radošo darbu 

(individuāli) un uzrakstīt savas pārdomas franču valodā: I grupa – 5.-7.kl.skolēni; II grupa – 8.-

9.kl.skolēni; III grupa – 10.-12.kl.skolēni.  

 Katra skola labākos darbus  ( nofotografēti darbi) iesniedz elektroniski  uz Daugavpils pilsētas 

krievu valodas skolotāju MA vadītājas e-pastu: marija.zilinska@inbox.lv  līdz 26.03.2021. ar 

klāt pievienotu pieteikumu (sk. pielikumā). Katrs darbs ir jāparaksta, norādot skolēnu pilnu 

vārdu un uzvārdu, klasi, skolu, skolotāja konsultanta pilnu vārdu un uzvārdu un pēc tam 

nofotografēt. 

Tehniskās prasības pašdarināto darbu fotogrāfijām  

Visiem konkursam iesniegtajiem darbiem jāatbilst galvenajai tēmai. Konkursā tiek pieņemti 

pašdarināto darbu krāsainas vai melnbaltas fotogrāfijas. Pašdarināto darbu fotogrāfijas jāiesniedz 

elektroniskā veidā: faili ar fotogrāfijām tiek iesniegti JPG formātā. Aizliegts izmantot darbus, kas 

nepieder konkursa dalībniekam, attēlus, kas lejupielādēti no interneta. Neapmierinošas tehniskās 
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kvalitātes fotogrāfijas konkursā nepiedalās. Pašdarināto darbu fotogrāfijas var minimāli apstrādāt 

fotoattēlu redaktorā, lai uzlabotu tikai krāsas, kontrastu, skaidrību. 

 

 Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  diplomiem. 

                                                   

 

 

Pielikums 

 

Viens pieteikums jāiesniedz no skolas  šādā formā: 

 

Nr. Skolēna pilns vārds, uzvārds Klase Darba nosaukums/ 

nominācija 

Skolotāja 

konsultanta pilns 

vārds un uzvārds 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Visi darbi tiek iesniegti vienlaicīgi un vienā vēstulē no skolas! Bez klāt pievienota skolas 

pieteikuma darbi netiks pieņemti! 

 

 

SASKAŅOTS: 

DPIP izglītības satura nodaļas vadītāja 

I.Sprindžuka  

2021.gada 28.janvārī 
 


