Tumes vidusskolas 6., 7.,8.klašu skolēni iepazīst
laikmetīgo deju izrādē “3D par Telefoniem”
Skolu jauniešiem veidotā dejas izrāde horeogrāfes Olgas Žitluhinas vadībā aktualizē viedtālruņu
lomu jauniešu ikdienā.
Interaktīvā izrāde – deja notika klasē. Tās laikā trīs dejotāji ar kustības un mīmikas palīdzību
rosināja skolēnus domāt par viedtālruņu lomu ikdienas dzīvē. Telefons ir katram, to var nopirkt, tas
nav prasīgs: nav emocionāli piesaistīts, tikai jāpabaro baterija, tomēr tas atņem daudz/visu brīvo
laiku. Brutāli, bet vienlaikus tik nemanāmi. Nedodot gatavas atbildes jaunieši tika aicināti pievērst
īpašu uzmanība šai parādībai. Kādas ir/varētu būt katra skolēna atbildes uz jautājumiem – kā
nodarbošanās ar un ap telefonu ietekmē ķermeņa fizioloģiju, stāju, skeleta uzbūvi, pirkstu attīstību;
vai viedtālruņa lietošana izmainīs cilvēku stāju nākotnē – ir vērts padomāt.
Lūk, arī dažas skolēnu atziņas par redzēto un piedzīvoto:
Man patika:
*ka mūs aicināja dejot un KĀ viņi dejoja! (6.klase)
*pilnīgi viss patika (7.klase)
*ka dejoja un ka varēja piedalīties (7.klase)
*mūzika, interesantās dejas (8.klase)
*attēlotās situācijas. (8.klase)
Ko es sapratu:
*visu par “telefonu” atkarību (6.klase)
*telefoni var būt kaitīgi (6.klase)
*nevajag “sēdēt” telefonā, jo paliks līkas muguras un sabojās acis (6.klase)
*bieža telefona lietošana ir slikta, telefoni spēj nogalināt bites un ziloņus… (6.klase)
*ka internetā visi ir “varoņi” (7.klase)
*daudzās tikšanās un randiņos telefonus izmanto pārāk daudz (7.klase)
*telefoni raisa atkarību (7.klase)
*telefoni ļoti ietekmē mūsu dzīvi un savstarpējās attiecības (7.klase)
*kā dejā var parādīt emocijas (7.klase)
*mūsdienās bērni, pusaudži nevar iztikt bez telefoniem (8.klase)
*mīlestību un telefonu nozīmi mūsdienās (8.klase)
Kas mani pārsteidza:
*tas, ka priekšnesums – koncerts notika mūsu klasē (6.klase)
*tas, ka tik enerģiski dejoja! (6.klase)
*ņēma nost telefonus un bija vēl jāfilmē (6.klase)
*randiņš pa telefonu, kaut gan abi atradās vienā vietā… (6.klase)
*tas, KĀ viņi dejoja! (7.klase)
*kā viņi varēja attēlot to visu?! (7.klase)
*ka visu var izrādīt, neko nesakot. Ar žestiem mēs tomēr arī varam daudz parādīt… (7.klase)
*dejas, fakti (7.klase)
*ka telefoni nogalina bites (6., 7.klase)
*ka telefonus var attēlot laikmetīgā dejā (8.klase)
*deja un stāsts klasē (8.klasē)

(informācija pieejama arī Tumes skolas mājas lapā - https://www.tumesvsk.lv/2018/12/3d-par-telefoniem.html
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