Projekta LLIV-322 „MyResponse”

Konkurss skolēniem „Universālais
„
dizains – kas tas par zvēru?”
zv

Nolikums
1. Konkursa mērķis: veicināt
āt skolēnu interesi un izpratni par universālo
ālo dizainu, tā
t principiem
un nozīmi sabiedrības
ības integr
integrācijas veicināšanā.
2. Konkursa rīkotājs: Kurzemes plānošanas
pl
reģions.
3. Konkursa dalībnieki: 5. līdz
lī
12.klašu (vispārējās izglītības,
bas, speciā
speciālās izglītības un
profesionālās izglītības iestāžu)
iestā
skolēni.
4. Darba uzdevums: iesniegt vienu eseju (līdz
(l
500 vārdiem), fotostāstu
āstu (ne vairāk kā 10 foto
un ne vairāk kā 300 vārdu)
ārdu) vai audiovizuālu (video) darbu (līdz
ī trīs
īs minūtēm)
min
par vienu no
piedāvātajām tēmām:
4.1.
4.2.
4.3.

mans ierosinājums
ājums ... (preces, pakalpojuma, informācijas
informācijas pasniegšanas, vides)
uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu ... (skolā, mājās,
ā ās, veikalā,
veikal pilsētā utt.);
par universālo
ālo dizainu ikvienam būtu jāzin ...;
manuprāt, labākais
ākais redzētais
redz
universālā dizaina piemērs.

5. Iesniedzamā darba forma un termiņš: līdz šī gada 2.decembrim katrs dalībnieks var
iesniegt vienu darbu latviešu valodā.
valod
Jānorāda autora vārds,
ārds, uzvā
uzvārds, skola, klase,
kontakttālruņa
a numurs un e
e-pasta adrese.
6. Darbu
iesniegšana::
Kurzemes
plānošanas
reģionam
ģionam
uz
e
e-pastu
ilze.arniece@kurzemesregions.lv kā e-pasta priekšmetu norādot - „Konkurss
ilze.arniece@kurzemesregions.lv,
„
skolēniem”,
pievienojot darbu e-pastam
pastam vai arī
ar norādot
dot vietni, no kuras tas lejupiel
lejupielādējams (dropbox,
google drive, failiem.lv, u.c.).
u.c.)
7. Darbu vērtēšana: tiks ņemta vvērā autora radošā ideja, darba oriģinalitāte
oriģ
un atbilstība
tēmai. Labāko 2 – 3 darbu autoriem piešķirsim noderīgas balvas lietošanai kopā
kop ar citām IT
lietām. Ņemot vērā
ā pieejamo finansējumu,
finans
labāko darbu vai viena/vairā
/vairāku darbu fragmentus
publicēsim reģionālā
ā ā vai nacionālā
nacion
laikrakstā.
8. Darbu vērtēšanas
šanas komisija: pārstāvji no Kurzemes plānošanas reģiona
ģiona un/vai citu projekta
*
partneru iestādēm un/vai Liepājas
Liep
neredzīgo biedrības, kopā 3 personas.
personas
9. Uzvarētāju paziņošana:
ņošana: 2014.gada 8.janvārī sociālajos tīklos
klos (Facebook, Draugiem un
Twitter) un dalībniekiem
m personīgi.
person
10. Informācija par universālo
ālo dizainu internetā
internet www.videspieejamiba.lv/lat/universalais_dizains/
Papildus informācijai:
Ilze Ārniece
ilze.arniece@kurzemesregions.lv
GSM (+371) 29579488

*

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde
āde „Ventspils pilsētas
pils
domes Sociālais dienests”, Liepājas pilsētas
ētas dome, Kuldīgas novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais
lais dienests”, Dundagas novada dome , Nīcas
N cas novada dome, Skrundas novada dome, Saldus novada
pašvaldība
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