20.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas”

20. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas”
(koka un metāla tehnoloģijas) 2019.gada 17.aprīlī
Olimpiādi organizē Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Latvijas Mājturības
pedagogu biedrību, Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko
centru, SIA Profline.
NOLIKUMS
1. OLIMPIĀDES MĒRĶI UN UZDEVUMI
 Aktivizēt skolēnu mākslinieciski radošo darbību kokā, metālā un citā materiālā;
 Padziļināt interesi par materiālu tehnoloģijām un dizainu;
 Veicināt skolēnu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi, pašapziņu;
 Aktualizēt praktiskās darbības nozīmi personības veidošanās procesā, rosināt iztēli, atklāt
dabas izjūtu un cilvēka dzīvesgudrības dziļumu, raksturu un attiecību krāšņumu;
 Veicināt citos mācību priekšmetos iegūto zināšanu integrēšanu praktiskā darbībā.
2. OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 1. kārtā var piedalīties vispārizglītojošo skolu 6. –
12. klašu skolēni trijās vecuma grupās:
1. 6. – 7. klases skolēni;
2. 8. – 9. klases skolēni;
3. 10. – 12. klases skolēni.
3. OLIMPIĀDES NORISE
3.1. OLIMPIĀDES 1.KĀRTA
3.1.1. Atlases konkurss notiek neklātienē skolās.
Skolēni pēta Annas Sakses Pasakas par ziediem kā ierosmes avotu, var izmantot arī Kārļa
Sūniņa ilustrācijas grafiska dizaina izveidei.
Skolēns atlasa trīs dažādus viņaprāt veiksmīgi interpretējamus sižetus idejām un prezentē
olimpiādes organizatoriem, nofotografē un iesūta! Iesūtītajā fotogrāfijā redzami 2 grafiskie sižeti
un 1 sižets realizēts materiālā.
Darba fotogrāfiju un 2 grafiskās skices noformē uz diviem A4 formāta kartoniem. Kartona
kreisajā pusē, labajā augšējā stūrī pielīmē vizītkarti (4 x 6 cm ):
 norādīts skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, novads un skolotājs,
 burtu šrifts – Arial, formāts – 12,
 skolēna vārds un uzvārds rakstīts treknrakstā.
Vizītkartes paraugs:
Vārds Uzvārds
9.a klase
Izglītības iestāde
Novads
Skolotājs – Vārds Uzvārds
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3.1.2. DARBU IESŪTĪŠANA
Skola iesūta ne vairāk kā 3 skolēnu labākos darbus no katras vecuma grupas.
Darbi tiek iesūtīti līdz 2019. gada 3. aprīlim (pasta zīmogs) uz norādīto adresi:
Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas”
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Koka mākslas un metālmākslas nodaļa
Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029
Pasta izdevumus sedz dalībnieki.
Darbus var iesniegt arī personīgi Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Koka mākslas un
metālmākslas nodaļā līdz 03.04.2019. plkst. 15:00.
3.1.3. DALĪBNIEKU SARAKSTS
Olimpiādes 1.kārtas dalībnieku saraksts jānosūta pa e-pastu: inara.verza@e-apollo.lv, aizpildot
pievienoto veidlapu (1.pielikums) līdz 03.04.2019.
E-vēstules tematā jānorāda skolas nosaukums un adrese!
3.1.4. DALĪBNIEKU ATLASE
Iesūtītos darbus komisija novērtē un izvirza uz olimpiādes 2. kārtu: labāko darbu autorus 6.-7.
klašu; labāko darbu 8.-9. klašu un labāko darbu 10.-12. klašu vecuma grupā.
Informācija par uzaicinātajiem dalībniekiem un otrās kārtas norisi būs pieejama www.rav.lv un
www.visc.gov.lv sākot no 2019.gada 5.aprīļa.
3.2. OLIMPIĀDES 2.KĀRTA
3.2.1. Olimpiādes 2. kārta notiek 2019.gada 17.aprīlī – Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā,
Jūrmalas gatvē 96, Rīgā (precīzi norises laiki, kā arī informācija par līdzi ņemamajiem
instrumentiem tiks norādīti uzaicinājumā).
Olimpiādes praktiskā darba laikā (ieskaitot pusdienlaiku) olimpiādes dalībnieki neveic saziņu
ar saviem mājturības un tehnoloģiju skolotājiem, tā tiks uztverta kā palīdzības meklēšana.
Olimpiādes laikā var izmantot tikai nepieciešamos materiālus un darba rīkus darba veikšanai
(mobilajiem telefoniem visas olimpiādes laikā jābūt izslēgtiem). Dalībnieki, kuri neievēros šos
noteikumus, tiks diskvalificēti.
Olimpiādes 2. kārtā izstrādātie darbi paliek olimpiādes dalībnieku rīcībā.
Piesakoties dalībai olimpiādē, olimpiādes dalībnieki piekrīt, ka dalībnieki un darbi var tikt
filmēti, fotografēti un publicēti.
3.3. OLIMPIĀDES DARBU VĒRTĒŠANA
3.3.1. Atklātās olimpiādes I kārtas dalībnieku darbus vērtē organizatoru komisija pēc noteiktiem
kritērijiem:
 Interpretāciju atbilstība tēmai „Pasakas – Ziedu pasakas” (maksimāli var iegūt 2 punktus);
 Grafiskās skices (maksimāli var iegūt 4 punktus);
 Izstrādājuma atbilstība uzdevumam (maksimāli var iegūt 2 punktus);
 Izstrādājuma atbilstība vienai no skicēm (maksimāli var iegūt 2 punktus);;
 Izstrādājuma kompozīcija: krāsu saskaņojums, kontrasta vai tonalitātes pielietojums,
kompozīcijas vienotība (maksimāli var iegūt 4 punktus);
 Materiālu saderība (maksimāli var iegūt 2 punktus);
 Oriģinalitāte, eksperimentāla pieeja tehnikām (maksimāli var iegūt 2 punktus);
 Tehniskā izpildījuma kvalitāte: tehnisko elementu izpildes precizitāte, izstrādājuma
pēcapstrāde un citi kritēriji atbilstoši konkrētajai tehnoloģijai (maksimāli var iegūt 4 punktus);
 Izstrādājuma funkcionalitāte/ pielietojamība (maksimāli var iegūt 2 punktus);
 Noformējums (maksimāli var iegūt 2 punktus).
Darbi, kuri neatbildīs noteikumiem, netiks vērtēti.
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3.3.2. Atklātās olimpiādes II kārtas dalībnieku darbu vērtēšanā tiks izmantoti gan objektīvie
(mērāmie), gan subjektīvie (nemērāmie) kritēriji, t.sk. savienojumu un virsmu apstrādes
kvalitāte un darba kompozīcija.
Rezultātus apkopos un paziņos tajā pašā dienā pēc olimpiādes.
Labākajiem balvas gādā SIA Stokker.
Kontakttālruņi: Arvīds Verza tālr. 20008908; Ināra Verza: tālr. 67427223; 29896151
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1.pielikums

20. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes 1. kārtas dalībnieku saraksts
Nr.

Skolnieka/ces
vārds, uzvārds

Klase

Skola

Novads

Skolotāja /as vārds, uzvārds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontakttālrunis:

e-pasts:
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