Nolikums
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klašu
pasākums
Ceļojums skolas vērtību pasaulē
Mērķi:
1) veicināt 7. klašu skolēnu izpratni par skolas vērtībām un to aktualitāti;
2) sekmēt jauniešu kultūras izpratni un pašizpausmi mākslā;
3) rosināt skolēnu radošo darbību.
Dalībnieki: 7. klašu skolēni.
Sadarbības partneri: audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolas administrācija, izvēles kursa
Publiskā uzstāšanās skolēni, skolēnu parlamenta pārstāvji.
Pasākuma norise:
 Iestudējuma tematu izlozē katras klases pārstāvji un/ vai audzinātājs septembra 2./3.nedēļā.
 Katra klase sadarbībā ar audzinātāju un mācību priekšmetu skolotājiem (literatūrā, teātra mākslā,
mūzikā, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās) sagatavo iestudējumu par vienu no skolas vērtībām:
CEĻOJUMS UZ PASAULI ATBILDĪBA, GODS, LEPNUMS, VIENOTĪBA.
 2022. gada 8. decembrī katra klase uzstājas ģimnāzijas aulā ar sagatavoto iestudējumu, ko skatās visi
citu 7. klašu skolēni.
 Pēc katras klases uzstāšanās notiek saruna ar skatītājiem par vērtību izpratni un to atveidojumu
iestudējumā.
 Pēc visu klašu uzstāšanās notiek priekšnesumu izvērtēšana klasēs pēc vienota algoritma, ko veic
skolēni klases audzinātāja vadībā.
 Mācību priekšmetu skolotāji sniedz klasēm AS atbilstoši savai jomai, organizē pašvērtējumu un veic
novērtēšanu.
Iestudējuma nosacījumi un elementi/sastāvdaļas:
 garums – 7 līdz 10 minūtes
 publicistisks, literārs un/vai folkloras un pašu radīts teksts
 mūzika, skaņas, trokšņi
 vizuālais noformējums (dalībnieki, vide)
 darbība, kustības (sižeta attīstība, attiecības)
 iestudējuma forma (vienots uzveduma stils, ko izvēlas katra klase)
Veidojot iestudējumu, padomā par:
 scenārija izveidi (stāsta ideja, sižeta loģiskums, publicistiska, literāra, folkloras un pašu radītā teksta
salikums, skolas vērtības atveidojums, aktualitāte);
 uzstāšanos (atbilstošs garums, ieceres mākslinieciskā realizācija, skolēnu pārliecinoša un spilgta
darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar skatuves partneri un/vai skatītājiem);
 audiālo/skanisko noformējumu (mūzika, skaņas, to atbilstība iestudējuma idejai un stilistikai);
 vizuālo noformējumu (scenogrāfija, kostīmi, citi vizuālie elementi un to atbilstība iestudējuma idejai
un stilistikai);
 iestudējuma kopiespaidu.
Iestudējumu prezentēšanas pasākuma goda viesi
Iestudējumus skatās un pārrunā visu 7. klašu skolēni un goda viesi. Goda viesus uzaicina direktora vietniece
audzināšanas darbā. Goda viesi piešķir nominācijas klašu iestudējumiem un konkrētiem skolēniem.

