
Sveiki, vidusskolēni! Ceram, ka esat gatavi apmeklēt ROSINĀTAVA'23 un
kopīgi ar savu klasi mesties iekšā šajā piedzīvojumā, kļūstot par daļu no
ROSINĀTAVA'23 pasākuma un piedaloties pasākuma programmas
tapšanā. Mēs esam sagatavojuši speciālu uzdevumu tieši jums! 

ROSINĀTAVA'23 nebūtu iespējama bez jauniešu atsaucības un iesaistes.
Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, mums šķiet nozīmīgi runāt par to, kas jums
ir aktuāls. Pavisam drīz jūs pabeigsiet skolu un jūs sagaida daudz dažādas
pārmaiņas, kuras pirmajā acu uzmetienā var šķist satraucošas, lielas un
neizprotamas. 

Jums tiek dota iespēja iemācīties ko jaunu, gūt neaizmirstamu pieredzi un
izlīst ārā no savas komforta zonas! Vai jūs esat tam gatavi? Mēs ticam un
zinām, ka esat, tādēļ lasiet mūsu uzdevumu un gaidīsim jūs neformālajā
konferencē ROSINĀTAVA'23!

Lai uzdevuma izstrāde šķistu saldāka, esam sagatavojuši arī balvu
veiksmīgākajiem, drosmīgākajiem un atraktīvākajiem uzdevuma veicējiem,
bet konkursa uzvarētāju komanda iegūs gan vērtīgas balvas sev, gan savai
skolai, proti, profesionāļu komanda izveidos skaistu, kvalitatīvu skolas
reklāmas videoklipu.

BALVĀ:
ROSINĀTAVA'23 skolu uzdevuma uzvarētāji, kurus noskaidrosim
pasākuma laikā ar skatītāju balsojuma palīdzību, balvā saņems skolas
reklāmas video materiālu no radošās aģentūras “AI Production”.
Individuāla scenārija izstrāde jūsu skolas reklāmas video tapšanai,
filmēšana skolas telpās un no putna lidojuma, kā arī montēšana un
komunikācijas plāna izstrāde. 

TOP3 labākās klases saņems dāvanu karti aktīvai atpūtai no pasākuma
atbalstītājiem, lai kvalitatīvi pavadītu laiku un saliedētos vēl vairāk. 

Izvirzītajam pārstāvim no klases būs iespēja kāpt uz lielās
ROSINĀTAVA'23 skatuves un diskutēt par paveikto uzdevumu, kā arī tikt
pie individuālām balvām no pasākuma atbalstītājiem. 

Tagad gan ķersimies klāt pie ROSINĀTAVA'23 uzdevuma un tā
nosacījumiem! 

UZDEVUMS



SAKI IZAICINĀJUMIEM         !

Pārstāvot savu klasi, jums jāiesūta video saistībā par tēmu - “Tu nevari
kavēt brīdi, kuru tu nekavē, jo kavētais ir nokavēts”.

Jā, tieši tāda ir ROSINĀTAVA'23 uzdevuma tēma. Kā jūs to saprotat un
interpretējat, ir jūsu brīva izvēle. Katrs šos vārdus izprot citādāk, un mēs
nevēlamies jūs ierobežot, jo pareizu vai nepareizu versiju šiem video nevar
būt. Mēs vēlamies redzēt jūsu oriģinalitāti un spēju izkāpt no rāmjiem!

Uzdevuma mērķi: 
1. Pilnveidot pašvadības attīstības prasmes;
2. Veicināt radošumu un līderību;
3. Attīstīt komandas veidošanas un komunikācijas prasmes;
4. Sagatavoties dažādām nestandarta situācijām, izkāpt ārā no komforta
zonas un ļauties domas lidojumam.

1. Radoši jāizpaužas un jāintrepretē izvirzītā tēma jebkurā jums vēlamā
formā. 

2. Jāuzfilmē kvalitatīvs video (par kvalitatīvu video uzskatīsim tādu, kurā
varēs gan labi redzēt, gan labi dzirdēt, kas tiks filmēts horizontālā
skatījumā, ne garāks par 3 minūtēm). Video idejai ir jābūt skaidri
saprotamai, jābūt pārdomātam scenārijam. Video izmantotie valodiskie
līdzekļiem jābūt saprotamiem un pieklājīgiem. 

3. Jāiesūta paveiktais uzdevums (video).

UZDEVUMA SOĻI

Video sūtiet mums uz e-pastu info.rosinatava@gmail.com ne vēlāk
kā līdz 2023. gada 20.janvārim, neaizmirstiet pierakstīt savu skolas

nosaukumu, klasi, kā arī video redzamos dalībniekus. 



VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJU
NOSKAIDROŠANA

Iesniegtos uzdevumus izvērtēs ekspertu žūrija. Žūrija izvēlēsies TOP3
finālistu klases, kuru izvirzītie pārstāvji tiks uzaicināti piedalīties
pasākumā un kuriem būs iespēja uz skatuves kopā ar Rosinātājiem
diskutēt par šo tēmu. Uzvarētāju klasi noskaidrosim konferences
ROSINĀTAVA'23 laikā ar skatītāju balsojumu.

Jautājumu gadījumā droši rakstiet mums uz e-pastu
info.rosinatava@gmail.com. 

Informējam, ka iesūtītie video materiāli var tikt izmantoti
ROSINĀTAVA'23 publicitātes nolūkos. Jaunumus un citu informāciju
saistībā ar pasākumu ROSINĀTAVA'23 publicēsim savos sociālajos
medijos:

Facebook - /rosinatava
Instagram - @rosinatava
Tiktok - @rosinaatava
Mūsu mājaslapa - www.rosinatava.lv 

Turam par jums īkšķus un novēlam veiksmi!

Cieņā,

mailto:info.rosinatava@gmail.com

