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Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Vasaras nometne “Talantu salidojums”

Humanitārās nometnes mērķis bija iesaistīt humanitāri virzītos talantīgos skolēnus
radošās un interesantās nodarbībās, kas pilnveidotu katra zināšanas, radošās iemaņas,
prasmi pārvērst idejas un fantāziju mākslas darbos, izmantojot mūziku, tēlotājmākslu,
literatūru un vizuālo mākslu. Nometnes laikā skolēni pilnveidoja zināšanas un prasmes,
interesi par kultūru, piedaloties pieredzes, ideju un emociju radošajās izpausmēs,
attīstot individuālās spējas un talantus.
Nometnes laikā norisinājās tikšanās ar dzejnieci Indru Brūveri sarunā par dzeju,
tulkotājas darbu, talantiem, radošajām saknēm Stopiņu novadā. Bērni un jaunieši
piedalījās ekskursijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un izstādē „Grāmata Latvijā”.
Nometnes laikā bija iespēja arī tikties ar mūsu skolas skolotāju bet šoreiz – ne tikai kā
skolotāju, bet arī komponistu – Andri Balodi, lai runātu par mūziku, mūzikas procesu
no dažādiem skatpunktiem, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā „Norakstām mūziku”,
attīstot prasmi pārvērst fantāziju mākslas darbā. Norisinājās arī Rakstniecības un
mūzikas muzeja nodarbības „Pasaules mūzikas ritmi uz sadzīves priekšmetiem” un
“Ziedonis. Blēņas.”. Ekskursijā uz Raiņa un Aspazijas muzeju nometnes dalībnieki
devās ar mērķi saglabāt un aktualizēt kultūras mantojumu, bet vēlāk plenērā pie jūras
varēja izpausties mākslas nodarbē. Piedaloties Rakstniecības un mūzikas muzeja
nodarbībā „Billes Rīga”, tika aktualizēts kultūras mantojums un bija iespēja salīdzināt
savu bērnību ar Vizmas Belševicas aprakstīto bērnības pieredzi. Savukārt nometnes
noslēguma dienā bijām ekskursijā Rīgas Kinostudijā, kur bija iespēja iepazīties ar
latviešu kino vēsturi, interesantākajiem notikumiem, kā arī apskatīt kino rekvizītus un
iejusties kino varoņu tēlos, ietērpjoties to tērpos.
Nedēļas laikā tika organizēta foto orientēšanās spēle, pētītas latviešu rakstu zīmes,
izspēlētas dažādas spēles, veidota izstāde par padarīto, lasīti izveidotie radošie darbi,
kā arī izmēģināta apģērbu krāsošanas tehnika, iekļaujot tajā latviešu rakstu zīmes un
vasaras ziedus.
Nometne bija izdevusies, dalībnieki apmierināti par lieliski pavadīto nedēļu un jaunām
zināšanām. Ir ļoti liels gandarījums, ka skolēni ir līdzdarbojušies kultūras apzināšanā
un mantojuma saglabāšanā un guvuši emocionālu un estētisku pieredzi.

