Auces novada
Bēnes Mūzikas un mākslas skolas
Vizuālās mākslas konkursa - izstādes
„Lielais Rudens konkurss”
NOLIKUMS
Rudens Latvijā atnāk ne tikai ar košām krāsām dabā, ar ražas pilniem apcirkņiem, vēju un
lietavām, bet arī ar Valsts svētku mēnesi – novembri. Šajā mēnesī atzīmējam Lāčplēša dienu un
svinam Latvijas Republikas dzimšanas dienu. Bēnes Mūzikas un mākslas skola katru gadu
organizē vizuālās mākslas konkursu veltītu Latvijas Valsts svētku mēnesim, kurā cenšas iesaistīt
arvien plašāku dalībnieku loku. Katru gadu konkursam ir cita tēma, lai aptvertu dažādus vizuālās
mākslas žanrus. Šogad, 2013.gadā, tā ir “Mana ģimene - 2013”.
Konkursa tēma.
“Mana ģimene - 2013”.
Konkursa mērķis.
Veicināt bērnu pilsonisko audzināšanu un mācīties izteikt savu domu ar dažādiem vizuālās
mākslas izteiksmes līdzekļiem.
Konkursa uzdevumi.
 Rosināt bērnus radošam darbam, apliecinot savu individualitāti vizuāli plastiskajā mākslā.
 Veidot pilsonisko attieksmi, radot priekšnoteikumus savas valsts kultūrvēsturisko vērtību
apzināšanai.
 Radīt pieredzes apmaiņas un sadarbības iespējas starp mācību iestādēm.
Konkursa rīkotājs.
Auces novada Bēnes Mūzikas un mākslas skola (BMMS).
Konkursa dalībnieki.
Konkursā tiek aicināti piedalīties Auces novada izglītības iestāžu audzēkņi.
Konkursa darbu iesniegšana.
 Konkursa norises laiks no 2013.gada 14.oktobra līdz 19.novembrim.
 Darbi jāiesniedz BMMS līdz 19.novembrim Bēnē, Sniķeres ielā 19.
 Darbu izstāde BMMS no 26.novembra. Apbalvošana Ziemassvētku pasākumā Bēnes
Mūzikas un mākslas skolā.
Vērtēšana.
Darbi tiks vērtēti šādās vecuma grupās:
1.
Pirmsskolas audzēkņi
2.
No 7 – 10 gadiem
3.
No 11 – 15 gadiem
4.
16 un vecāki
Konkursā tiks vērtēti tikai individuālie vizuālās mākslas darbi uz A4 un A3 formātiem jebkurā
vizuālās mākslas tehnikā.
Bērnu, ar īpašām vajadzībām, darbus vērtēs atsevišķā kategorijā.
Galveno balvu noteiks BMMS skolotāju kolektīvs balsošanas rezultātā, piešķirot katrā
vecuma kategorijā šādās nominācijās:


Vislielākā simpātiju balva

Lielā simpātiju balva

Simpātiju balva
BMMS mākslas skolotāji patur tiesības katrā vecuma grupā vērtēt darbos uzteicamas vizuālās
mākslas vērtības, piešķirot nomināciju “Lielais mākslinieks” un veicināšanas balvas.
Darbu noformēšana.
Darba priekšpusē, labajā apakšējā stūrī rakstīt autora vārdu un uzvārdu, kā arī darba
nosaukumu. Darba otrajā pusē rakstīt autora vecumu, izglītības iestādi, pedagoga vārdu, uzvārdu
vai arī ģimenes adresi un telefona numuru.
Organizatoru tiesības.
Organizatori labākos darbus var izmantot dažāda veida prezentācijās, atsaucoties uz
autoru. Informācija par konkursa rezultātiem būs pieejama BMMS mājas lapā:
http://benesmmskola.weebly.com/
Konkursa darbus varēs saņemt atpakaļ BMMS otrajā mācību pusgadā.
Konkursa koordinatore
Vineta Ribaka, BMMS skolotāja, tālrunis 26108692

