Apstiprinu:
CBJC direktore ___________ / Dz. Matusēviča /

Cēsu Bērnu un jauniešu centra

pavasara ziedu svētki

“Mode videi”
2008. gada 8.aprīlī
Cēsīs Bērzaines ielā 4.
n o l i k u m s
Mērķis:
•

Aktualizēt vides problēmas sabiedrībā, iesaistot vides izglītības darbā lietišķās mākslas
pulciņu audzēkņus, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
mākslas dienu programmai,
• padziļināt audzēkņu zināšanas darbā ar dabas materiāliem,
• veicināt izglītības iestāžu pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Organizatori:
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.

Dalībnieki:
Ziedu svētku konkursā piedalās skolu, pulciņu, studiju, kursu, klubu audzēkņi un
dalībnieki trīs vecuma grupās:
• 7 – 11 gadi,
• 12 – 14 gadi,
• 15 – 19 gadi.

Nosacījumi:
No katras mācību iestādes var piedalīties 3 audzēkņi, katrā vecuma grupā.
Pieteikumi jāiesniedz Cēsu bērnu un jauniešu centrā Cēsīs Bērzaines ielā 4., vai
jānosūta pa fax. 64121898, vai uz E-pastu sandraegle@inbox.lv līdz 2. aprīlim. Tajā jānorāda
dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, skola, skolotāja vārds, uzvārds.
Līdzjutēju un skatītāju skaits nav ierobežots / ieeja brīva /.
Mājas darbs:
Katrs konkursa dalībnieks mājās veido brīvi izvēlētu tematisku darbu “Sveiciens
Cēsīm” . Darbs var būt veidots gan plaknē, gan telpisks, tā var būt kompozīcija, kolāža, formas
darbs vai kas cits. Stils un tehnika ir brīva. Vismaz 2/3 no materiāliem - dabas materiāli.
Lūgums neizmantot otreizējās izejvielas/ PET pudeles, bundžas, plēves u.c./ Darba izmērs
/augstums, platums, garums/ ne mazāks par 50 cm. Darbi eksponējami gan ārā, gan CBJC
telpās.

Konkursa darbs:
Dalībnieks veido videi draudzīgu tērpu vai tērpa aksesuāru–somu, cepuri, rotas.
• Darbs jāveido festivāla laikā / arī karkass vai pamatne /,

•
•
•

Darbu veido ar saviem materiāliem un darba rīkiem,
Organizatori nodrošina darba vietu,/ ja nepieciešams - elektrības pieejamību,
āmurus, nagliņas u.c.darba rīkus /,
Darbu pats autors vai cits modelis demonstrē žūrijai un skatītājiem.

Norise:

9.30 – 10.00 - dalībnieku reģistrācija, izloze, mājas darbu eksponēšana un
sagatavošanās darbam / atness un izlozētajā darba vietā novieto darbam nepieciešamos
materiālus, instrumentus/,
10.00 – 10.10 – pavasara ziedu svētku atklāšana,
10.10 – 13.30 – dalībnieki strādā pie konkursa darba, /šajā laikā dalībnieku un
skatītāju izklaidei CBJC kolektīvu koncerts, tērpu, ziedu pušķu demonstrējumi/,
13.30 – 14.00 – tiek sakārtota zāle,
14.00 – 15.00 – notiek konkursa darbu demonstrējumi,strādā žūrija,
15.00 – ... – ziedu svētku noslēgums un dalībnieku apbalvošana.

Vērtējums un apbalvošana:
Konkursa dalībnieka darbu vērtē profesionāla žūrija:
• atbilstība tēmai un nolikumam / 5 punkti/,
• kvalitāte /5 punkti/,
• orģinalitāte/ 5 punkti/,
• kompozīcija /5 punkti/,
• mājas darbs /5 punkti/.
Katrā vecuma grupā ar diplomiem apbalvo pirmās trīs vietas.
CBJC pulciņu simpātiju balvas.
Atzinības rakstus par piedalīšanos un veicināšanas balviņas saņem visi dalībnieki un
viņu skolotāji.

Reklāma un publicitāte:
Organizatori nodrošina reklāmu Cēsu laikrakstā “Druva” un CBJC mājas lapā
www.cbjc.lv

Informācija:
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā., www. cbjc.lv , Tlf.- fax. 64121898,
vizuālās un lietišķās mākslas metodiķe Sandra Egle – 29172458, E-pasts sandraegle@inbox.lv,
floristikas pulciņa skolotāja Sanita Dovgiallo – 29633593, E-pasts sanitadovgiallo@inbox.lv.

