Apstiprinu:
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča

SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS
Nolikums

Mērķi

Uzdevumi

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.






Izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo
pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku;
Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un
aktiermeistarību;
Profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas;
Attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt
auditorijas interesi;
Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras
mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Organizators

Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC).

Dalībnieki

Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu izglītības iestāžu (vispārējās, profesionālās, speciālās
un interešu izglītības) skolēni.
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt
publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās,mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to
norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa
rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa
personas dati var tikt apstrādāti.

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 trīs kārtās:
1.kārta – 2019.gada 6. martā Cēsu un tuvākās apkartnes novadu konkurss Cēsu
Bērnu un jauniešu centrā (Bērzaines iela 4, Cēsis, Cēsu novads);
2.kārta – 2019.gada 14.martā Vidzemes reģiona konkurss Cēsīs un 2019.gada
17.aprīlī Malnavas koledžā (profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem).
3.kārta – 2019.gada 3.maijā Skolēnu skatuves runas fināls Rīgas Latviešu
biedrības namā, uz kuru izvirza augstāko pakāpi ieguvušos dalībniekus.

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 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.
Konkursa kārtība un dalībnieku uzstāšanās laiki tiks paziņoti ne vēlāk kā 2 dienas pirms
konkursa (pieteikuma anketā norādītajai kontaktpersonai uz e-pastu).
Vērtēšana

Konkursa 1.kārtu vērtē Cēsu BJC izvēlēta vērtēšanas komisija. Konkursa 2.kārtu
vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.
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.
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.

Finansējums

Dalības maksa konkursa dalībniekam EUR 3,00 (trīs eiro).
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem dalības maksu nosedz Cēsu
novada pašvaldība.
Norēķināties ir iespējams tikai ar pārskaitījumu (pēc piestādītā rēķina).

Pieteikšanās

Pieteikumu anketas konkursa 1.kārtai jāiesūta līdz 2019.gada 25.februārim Cēsīs,
Bērzaines ielā 4 vai uz e-pastu: info@cbjc.lv

Kontaktpersona

Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore
Lāsma Dene
Kontakttālrunis: 26433257

