Starpnovadu skolu
skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
NOLIKUMS
MĒRĶI
1. Izkopt skolēnos nacionālo un valstisko identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi,
izmantojot vārda mākslas spēku.
2. Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru.
3. Motivēt mazākumtautību izglītības iestāžu bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā
latviešu valodā.
4. Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas.
ORGANIZATORI: Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs.
DALĪBNIEKI: Izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības)
skolēni. Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Skolēnu skatuves runas un literārie uzvedumi tematiski jāsaista ar skolēnu nacionālās
un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties daiļdarbus par tēmām: ģimene, mājas, skola,
tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija. Veidojot literāros uzvedumus, īpaši
vidusskolēniem, rosinām ņemt vērā nozīmīgus notikumus mūsu valsts sabiedriskajā un
kultūras dzīvē.
Skatuves runas konkursa 1.kārta - 2014.gada 14.februāris plkst.11.00 Talsu novada
BJC.
Dalībnieku skaits no izglītības iestādes:
No sākumskolas – 1-2 dalībnieki,
No pamatskolas līdz 100 audzēkņiem– 2 dalībnieks,
Virs 100 audzēkņiem – 3 dalībnieki,
No vidusskolas līdz 500 audzēkņiem– 6 dalībnieki,
Virs 500 audzēkņiem– 9 dalībnieki.
2.kārta – 2014.gada 28.marts plkst.11.00 Talsu novada BJC
3.kārta – Talsu novada BJC – 2014.gada 11.aprīlis plkst.11.00 Talsu novada BJC
Skatuves runas konkursa nosacījumi.
1.Dalībnieks 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 3 minūtes.
4. Konkursa dalībnieki piedalās 5 vecuma grupās:
- 1. klašu grupa;
- 2.-3.klašu grupa;
- 4.- 6.klašu grupa;
- 7.- 9.klašu grupa;
- 10.-12.klašu grupa.
5.Konkursa 2.kārtai izvirza neatkarīgi no vecuma grupas.

Literāro uzvedumu konkurss
1. Literārais uzvedums nepārsniedz 15 minūtes.
2.Literāros uzvedumus var veidot prozā vai dzejā.
Starpnovadu literāro uzvedumu konkursa 1.kārta- 2014.gada 28.marts Talsu
novada BJC.
2.kārta- Talsu novada BJC -2014.gada 11.aprīlis.

PIETEIKŠANĀS
Skatuves runas konkursa 1.kārtai dalībnieki jāpiesaka līdz 2014.g.5.februārim, sūtīt
pieteikumus pa e-pastu antravetra@inbox.lv
Literāro uzvedumu konkursam dalībnieki jāpiesaka līdz 2014.g. 18.martam, sūtīt
pieteikumus pa e-pastu antravetra@inbox.lv
VĒRTĒŠANA
Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti):
1. Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums) - 10 punkti,
2. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt,
saprast) -10 punkti
3. Kontakts ar klausītāju (kam runā) - 10 punkti,
4. Skaidra dikcija un artikulācija - 10 punkti,
5. Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) - 10 punkti.
Literāro uzvedumu vērtēšanas kritēriji (max 50 punkti):
1.Režisora darbs (materiāla atlase, iecere, virsuzdevums, realizācija);
2.Aktieru darbs (skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneriem);
3.Literārā uzveduma mākslinieciskais noformējums un atbilstība iecerei, vizuālais
noformējums, audio, multimediju pielietojums utt.);
4.Literārais uzvedums kopumā (atmosfēra, uzveduma mākslinieciskā vienotība).

Nolikumu sagatavoja
Talsu novada BJC metodiķe Antra Vētra

Pielikums
PIETEIKUMS

Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa
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Atbildīgā kontaktpersona:
______________________
Kontakttālrunis ____________________
e-pasta adrese_______________________
datums ________________

(vārds, uzvārds)

Pieteikumi jāiesūta elektroniski ne vēlāk kā 10 dienas pirms konkursa uz e-pastu antravetra@inbox.lv
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