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Izstādes „Mantojuma stāsts – mans stāsts, Tavs stāsts”

Nolikums.
Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, lielā godā tiek celts un no jauna
izzināts vēstures un kultūras mantojums – tās vērtības, kas mūsu katra un
sabiedrības uztverē tiek uzskatītas par nozīmīgu pagātnes liecību, zināšanu un
tradīciju atspoguļotāju.
Tāpēc PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” tiks veidota izstāde

“ Mantojuma stāsts – mans stāsts, Tavs stāsts”
Mērķi:
1. Rosināt audzēkņus, studentus, skolotājus,mācībspēkus un koledžas
darbiniekus iepazīt un izzināt Latvijas Valsts un tās cilvēku vēstures un
kultūras mantojumu.
2. Padziļināt audzēkņu zināšanas par Latvijas vēsturi un pilnveidot prasmi
apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus un materiālus.
Uzdevumi:
1. Iepazīties ar savas ģimenes, dzimtas, pilsētas un Valsts vēstures un kultūras
mantojumu.
2. Attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās.
3. Veicināt audzēkņu prasmi publiski uzstāties un skaidrot savu izstrādāto darbu.

4. Attīstīt fantāziju un radošumu.
Norises laiks un vieta:
No 2017.gada 2.oktobra līdz 2017.gada 2.novembrim
Braslas ielā 16 un Lēdmanes ielā 3.
Noteikumi un norise:
 Laikā no 2017.gada 2.oktobra līdz 20.oktobrim visi 1.kursu audzēkņi iesniedz
vēstures skolotājām I.Bērziņai vai D.Kaupužai (Braslas 16), A.Šembelei
(Lēdmanes 3) savu mantojuma stāstu, izvēloties vienu lietisko vēstures avotu
un izveidojot prezentāciju.
 Mantojuma stāsts – īss apraksts par to, kāds mantojums vai tā daļa redzama
iesniedzamajā darbā. Vēstures mantojumam jābūt saistītam ar ģimenes, mājas
vai pilsētas vēsturi senākos laikos vai Latvijas valsts dzīvi pēdējo 100 gadu
laikā. Tās var būt fotogrāfijas, rakstiskie avoti, priekšmeti u.c.
 1.kursu audzēkņi sagatavotos materiālus un aprakstus prezentē grupu Latvijas
un pasaules vēstures vai Sabiedrības un cilvēka drošības mācību stundās,
iegūstot vērtējumu.
 Vēstures skolotāji novērtē prezentācijas un no labākajiem darbiem veido
izstādi.
 Pārējie interesenti savus materiālus un aprakstus iesniedz PIKC “Rīgas
Tehniskā koledža” muzeja vadītājai L.Jonānei (Braslas 16, 259.kab.) no
2017.gada 23.-30.oktobrim.
 Labākie darbi (priekšmeti un to apraksti) tiks iekļauti izstādē, kuru skolas
bibliotekā un muzejā atklās 2017.gada 8.novembrī un to varēs aplūkot līdz
17.novembrim.
Pieņemts īstenošanai Vispārējo studiju un vadzinību katedras sēdē
21.09.2017.g., Protokols 10/2017.

