Nolikums

Akcija 7.-12.klašu skolēniem
„MĀKSLA rūpēties’’
Mērķis

Veicināt skolēnu un pedagogu iesaisti atkritumu samazināšanā un apzināties savu
atbildību par atkritumu ne/radīšanu, izvērtējot iepirkšanās paradumus. Radoši
iesaistīties, veidojot ‘’mākslas darbu - mandalu’’ no mājās esošajām lietām, netērējot
jaunus resursus. Atraktīvi iesaistīties, veidojot, iestudējot improvizācijas izrādi,
aktualizējot un pievēršot uzmanību atkritumu apsaimniekošanas problēmām.

Organizatori

SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”

Dalībnieki

Akcijā un balvas izlozē piedalās tikai ZAAO darbības reģiona vispārējo izglītības iestāžu
7.-12.klase. (sk. karti: http://www.zaao.lv/lv/saturs/par-sia-zaao)

Apraksts un
veicamie
uzdevumi

1.uzdevums
Mandalu veidošana
Vārds ‘’mandala’’ apzīmē ‘’svēto apli’’ un tas ir atvasināts no vārda ‘’mandra’’, kas nozīmē
‘’būtības konteiners’’. Šis svētais aplis vai ‘’Būtības konteiners’’ pārstāv veselumu, veselību,
savienību, vienotību , harmoniju un dzīves ciklu. Tas simbolizē cilvēka dzīvi, kas plūst un
mainās.
Mandalas satur arī ģeometriskus rakstus, kas atspoguļo Visuma ģeometriju. Šīm
ģeometriskajām figūrām, rakstiem parasti ir centrālais punkts, kas skaitās kā visa sākums ne
tikai mandalās, bet arī cilvēcē.
Neiedziļinoties sīkāk brīnumainajā mandalu pasaulē, Jūsu pirmais uzdevums ir izveidot
mandalas no esošajām lietām (idejas skatīt pielikumā). Materiālus no kā veidot izvēlaties paši,
gatavojat individuāli mandalu vai klasē kopā.
Iesūtiet vienu labāko darbu no klases, komandas!
2.uzdevums
Improvizācijas teātris - radio
Piedalās vismaz 5 dalībnieki. Piem., četri dalībnieki katrs ir viena konkrēta radio stacija, piem.
pirmais - par šķirojamiem atkritumiem, otrais - par bīstamajiem atkritumiem, trešais - par
dzīvniekiem, utt. Piektais dalībnieks ir ‘’radio bultiņa’’ un ar roku norāda, kura radio stacija ir
ieslēgta un tad tajā arī runā par konkrēto tēmu tik ilgi, kamēr ‘’bultiņa’’ tiek parādīta jebkurā
brīdī uz citu staciju, kas sāk uzreiz runāt par savu tēmu, kamēr bultiņa netiek rādīta uz citu
staciju. Improvizācijas teātra - radio norisi nepieciešams uzfilmēt (turot telefonu horizontāli) un
iesūtīt video (ne garāku par 2.min) uz e-pastu izglitiba@zaao.lv
!!!!!! No vienas izglītības iestādes akcijā var piedalīties neierobežots klašu skaits.

Akcijas norises
laiks un video
materiālu
iesūtīšana

Pieteikšanās akcijai no 2022.gada 1. - 30.septembrim
Uzmanību!!!
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Piesakoties akcijai, jānorāda izglītības iestādes nosaukums, kopējais izglītojamo skaits klasē un
cik skolēni veica uzdevumu, kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts).
Akcija noris no 2022.g.1.oktobra- 2023.g.31.martam
Darbi jāiesūta uz e-pastu izglitiba@zaao.lv.
Vērtēšana un
balvu fonds

Balvās:
IZLOZE - Trīs dāvanu kartes beziepakojuma veikalā 50.00 EUR vērtībā;

Integrētie temati
pēc skola2030
mācību satura,
paraugprogramm
as
Papildus
noteikumi

Teātra māksla- Vidusskola- kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā, 7.-9.klase
Vizuālā māksla- 8.1.- popkultūra un reklāma, 8.2.- Mākslas objekts un daba, 8.3.- Humors
plakātā
Mūzika- 7.8.- daba kā iedvesmas avots
Iesniegtie fotoattēli var tikt publicēti Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” Facebook un
Instagram kontā, kā arī mājas lapā www.urda.lv.
Akcijas organizētājs patur tiesības mainīt konkursa nolikumu, ja rodas šāda nepieciešamība.

Kontaktpersona

Evija Tiltiņa, SIA “ZAAO” Vides izglītības projektu vadītāja
Tālr: 25459399, e-pasts: izglitiba@zaao.lv
Foto idejai no Pinterest
https://www.pinterest.com/pin/496310821409513720/
https://www.recyclart.org/everyday-objects-mandalas/
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