
Novadu apvienības skolēnu skatuves runas konkursa svešvalodās

Mārupes novada 2.kārtas

nolikums

1. Mērķi :
● Izglītojamo kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā veicināšana;
● Izglītojamo publiskās runas talanta rosināšana;
● Mārupes novada svešvalodu pedagogu sadarbības veicināšana.

2. Uzdevumi:
1. Attīstīt un pilnveidot izglītojamo skatuves runas kultūru un aktiermeistarību;
2. Novērtēt izglītojamo prasmi izteikties angļu, vācu un krievu valodā;
3. Pilnveidot izglīojamo saskarsmes prasmes.

3.Konkurss tiek organizēts 3 kārtās :

1. kārta – līdz 2023. gada  2.februārim savā izglītības iestādē.
2. kārta - 2023. gada 2.februārī novada Mārupes novada konkursā Babītes
vidusskolā.
3. kārta - 2023. gada 15.februārī  novadu apvienības konkurss Ķekavā

4.Norises laiks un vieta:

2.kārta 2023.gada 2.februārī plkst. 10:00 Babītes vidusskolā

Reģistrēšanās no plkst.9:30

3.kārta 2023.gada 15.februārī plkst.10:00 Ķekavas novada Doles Tautas namā

Reģistrēšanās no plkst.9:15

5. Noteikumi:

1.Izglītojamie izteiksmīgi runā dzeju bez palīglīdzekļu izmantošanas uzstāšanās laikā.

2. Priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes vai 4 pantus.

6. Vērtēšana un apbalvošana:

Skatuves runas konkursu vērtē:

2. kārta - novada žūrija (1 svešvalodu pedagogs no katras novada skolas, kas piedalās
konkursā)

3.kārta- novadu apvienības veidota žūrija



7.Skatuves runas vērtēšanas kritēriji (kopā 40 p-ti):

7.1. repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte) 10 p-ti

7.2. skaidra dikcija, artikulācija un izruna un valodas plūsma 10 p-ti

7.3. kontakts ar klausītāju 10 p-ti

7.4. domas atklāsme 10 p-ti

8. Dalībnieki:

6.-8.kl. izglītojamie ar individuālu priekšnesumu

9. Pieteikšanās kārtība:

2.kārtai no katras klašu grupas tiek pieteikti ne vairāk kā  4 izglītojamie no vienas
izglītības iestādes.

Dalībniekus piesaka katras Mārupes novada izglītības iestādes Svešvalodu jomas
vadītājs vietnē https://forms.gle/rDBcuYKAuLYoM9TT7 līdz 31.01.2023.

3.kārtai tiek izvirzīti labākie 2.kārtas dalībnieki (izvirzīti tiek tikai 1.vietu ieguvēji-  angļu
valodā, vācu valodā, krievu valodā -  3 līdz 5 no novada). Pieteikums jāiesūta elektroniski
līdz 2023.gada 6.februārim (Pielikums Nr.1 1.p.)

10. Apbalvošana: skatuves runas konkursā piešķir pirmo, otro un trešo vietu, kā arī atzinības
rakstus pamatojoties uz konkursa rezultātiem  katrā valodā atsevišķi.

Pasākumu organizē Babītes vidusskola, sadarbībā ar Mārupes novada Izglītības pārvaldi.

https://forms.gle/rDBcuYKAuLYoM9TT7

