RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA

Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050, tālrunis 67222602, e-pasts r3g@ riga.lv
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
29.01.2018.

GV3-19- 3 - nts

Sociālo projektu mākslā izstrādes kārtība
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.punktu un
Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu
Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu
standartiem un izglītības programmu paraugiem” 27.pielikuma “Vispārējās vidējās izglītības
programmas paraugs” 14.4.apakšpunktu

1. Sociālo projektu nepieciešamības pamatojums
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, izglītības iestāde, kurā starp vispārējās vidējās izglītības
programmām ir profesionāli orientētā programma mākslā. Programmas mērķis:
sniegt izglītojamajiem māksliniecisko izglītību un vispusīgu estētisko audzināšanu.
Sociālie projekti - viena no mācīšanās metodēm, kura ir balstīta uz sociālām
prasmēm, radošo domāšanu, estētisko audzināšanu.
2. Sociālo projektu mērķis
Sniegt izglītojamajiem estētiskās vides organizēšanas prasmes un pilnveidot vidē
izvietojamo objektu māksliniecisko konstruēšanu.
3. Uzdevumi
3.1. Veidot estētiskās vajadzības un intereses.
3.2. Attīstīt uztveres spējas, iztēli un jūtu kultūru.
3.3. Krāt estētisko pieredzi un veidot gaumi.
3.4. Apgūt dažādas objektu izgatavošanas tehnikas.
4. Mērķauditorija - 10. – 12. g klašu izglītojamie
5. Darba izstrādes laiks, tēma
12.g klase – septembris, oktobris – 11. - 18. novembra skatlogs.
11.g klase – oktobris, novembris – ziemas skatlogs.
10.g klase – janvāris, februāris – pavasara skatlogs.
6. Sociālā projekta posmi
6.1. Skolēni noklausās ievadlekciju par konkrētā skatloga tēmu, prasībām.
6.2. Katrs individuāli izstrādā trīs skatloga variantus un prezentē savas idejas.
6.3. Vienu veiksmīgāko no trīs savām idejām katrs skolēns realizē, izstrādājot
maketu.
6.4. Klases kolektīvs un skolotāja kopīgi izlemj par piemērotāko ideju skolas
skatlogam.

6.5. Kopīgs klases darbs pie vienas idejas īstenošnas skolas skatlogā.
7. Sociālo projektu vērtēšanas kritēriji
Darbība
Kritēriji
Trīs krāsainas ideju kvalitāte
skices
atbilstoši uzdevumam
Ideju prezentācija
izklāsta secīgums
pārliecība
uzstāšanās kultūra
Izstrādā vienas idejas izvēlētā materiāla piemērotība
maketu
idejas oriģinalitāte
krāsu saskaņa
kompozīcija
kvalitāte
Skatloga izstrāde
kvalitāte
paveiktais apjoms
regularitāte
Kopā

Punkti
6 punkti
1 punkts
1 punkts
1 punkts
1 punkts
1 punkts
1 punkts
1 punkts
2 punkts
10 punkti
10 punkti
10 punkti
45 punkti

7.1. Darba vērtējumu ballēs izliek pēc Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas vērtēšanas
kārtības.
7.2. Vērtējumu saņem mākslas priekšmetā.
7.3. Vērtēšanas kritēriji un punktu skaits var mainīties atbilstoši skatloga idejas
specifikai.
8. Darba vadītāji
Darbu vada Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotājas: Ligita Ašaka, Svetlana Špuče
Direktors
PIEŅEMTS
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas pedagoģiskās padomes sēdē
2019.gada 3.janvārī
protokols Nr.3.
Sagatavoja
Ligita Ašaka

Andris Priekulis

