Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu
skolēnu skatuves runas konkurss (I kārta)
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras
mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.
UZDEVUMI
1. Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.
2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.
3. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.
4. Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi.
5. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.
ORGANIZATORI
Ogres novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu izglītības iestādēm un
Ogres novada Kultūras centru.
DALĪBNIEKI
Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības) skolēni.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt
bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.
Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka
dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām.
NORISE
Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.
Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.
Konkurss notiek divās kārtās:
1.kārta – 2020.gada 17.februārī Ogres Kultūras centrā;
2.kārta – 2020.gada februārī – aprīlī skates notiek reģionos:
- 4.martā Cēsīs, Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;

Norises noteikumi:
1. Dalībnieks konkursā runā vienu prozas un vienu dzejas darbu. Vienu no darbiem var izpildīt latviešu valodas dialektā/izloksnē.
2. Mazākumtautību izglītības iestāžu dalībnieki vienu no darbiem var runāt dzimtajā valodā.
3. Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3minūtes.
4. Konkursa reģionālajā skatē (2.kārtā) piedalās ne vairāk kā 8 dalībnieki katrā vecuma grupā.
Dalībniekus vērtē 6 grupās:
-1.klases grupa;
-2.-3.klašu grupa;
-4.-6.klašu grupa;
-7.-9.klašu grupa;
-10.-12.klašu grupa;
-profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi.
PIETEIKŠANĀS
1.kārtai līdz 2020.gada 10.februārim
Dalībnieku skaits no skolām (tajā skaitā arī filiāles!):
1-2 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits līdz 100
2 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits no 101-200
6 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits no 201-500
9 dalībnieki, ja skolā audzēkņu skaits virs 500
Dalībnieku skaitu un atlases skates posmus konkursa 1.kārtā nosaka novada/pilsētas skates organizatori.
Konkursa 2.kārtai izvirza no katras grupas:
1 dalībnieku novadi/pilsētas, kurās ir līdz 5 vispārējās izglītības iestādēm;
2 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 6 līdz 10 vispārējās izglītības iestādes;
3 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 11 līdz 15 vispārējās izglītības iestādes;
4 dalībniekus novadi/pilsētas, kurās ir 15 un vairāk vispārējās izglītības iestādes.
No katras interešu izglītības iestādes konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā vienu dalībnieku no katras grupas.
No profesionālās izglītības iestādēm konkursa 2.kārtai izvirza ne vairāk kā 3 dalībniekus no katras izglītības iestādes.
Dalībniekus konkursa 2.kārtai piesaka novada/pilsētas konkursa koordinators desmit dienas pirms reģionālā konkursa, nosūtot pieteikuma
anketu, pievienojot žūrijas protokolu no 1.kārtas skates.

VĒRTĒŠANA
Konkursa 1.kārtu vērtē pilsētu/novadu/apvienoto novadu izvēlēta žūrija.
Konkursa 2.kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrija.
Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti):
•Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) -10 punkti,
•Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast) -10 punkti
•Kontakts ar klausītāju (kam runā) -10 punkti,
•Skaidra dikcija un artikulācija -10 punkti,
•Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) -10 punkti.
Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu dalībnieki saņem augstākās pakāpes diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības:
Augstākās pakāpes diploms - 45-50 punkti,
I pakāpes diploms
- 40 – 44,99 punkti,
II pakāpes diploms
- 30 – 39,99 punkti,
III pakāpes diploms
- 20 – 29,99 punkti,
Pateicība par piedalīšanos
līdz 19,99 punktiem.
FINANSĒŠANA
1.kārtu finansē izglītības iestādes, pašvaldības.
2.kārtas konkursa norisei žūrijas darba samaksu, daļēju telpu īri finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētki”. Pārējos ar konkursa 2.kārtu saistītos izdevumus sedz pašvaldības vai izglītības iestādes.
Pieteikumu anketas iesūtīt Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniecei Ievai Švēdei līdz 2020. gada 10. februārim elektroniski uz epastu: ieva.svede@ogresnovads.lv; tālr. – 65068764
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Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārtai
skates norises vieta: Ogres Kultūras centrs, datums: 17.02.2020. pl.10.00
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