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NACIONALINIO KONKURSO-PARODOS „VELYKINIAI ŽENKLAI" NUOSTATAI  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šie nuostatai nustato nacionalinio konkurso-parodos „VELYKINIAI ŽENKLAI“ 

(toliau –  konkursas-paroda) tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.  

  

II. KONKURSO TIKSLAI  

  

2. Konkurso-parodos tikslai: 

2.1. ugdyti ir puoselėti mokinių gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą bei 

priemones; 

2.2. skatinti mokinius plačiau domėtis Šv. Velykų tradicijomis, patirti ateinančių 

švenčių džiaugsmą, dalinti tuo džiaugsmu su kitais; 

2.3. skatinti ir ugdyti mokinių  kūrybiškumą, originalumą, iniciatyvumą, 

savarankiškumą. 

  

III. DALYVIAI 

  

3. Konkurse-parodoje gali dalyvauti visi  Lietuvos mokyklų, keramikos studijų  

mokiniai. 

4. Konkursas-paroda organizuojama trijose amžiaus grupėse: 

 1-4 klasių mokiniai,  

 5-8 klasių mokiniai,  

 9-12 (I-IV  gimnazijos) klasių mokiniai. 
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IV. LAIKAS IR VIETA 

  

5. Registruotis iki 2018 m. kovo 1 d. užpildytą dalyvio paraišką (priedas nr. 1) siųsti 

el. paštu: draugaukime@lvjc.lt, kilus klausimams skambinti: +37068515129. Dalyvių skaičius 

ribotas. Vėliau atsiųstos dalyvių anketos nebus priimamos. 

6. Darbus pristatyti/atsiųsti iki 2018 m. kovo 12 d. į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, 

Konstitucijos pr. 25, Vilnius. 

7. Parodos atidarymas vyks kovo 26 d. LVJC. Paroda veiks iki 2018 m. balandžio 24d. 

  

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

  

8. Konkursui-parodai galima pateikti darbus iš molio, derinant jį su kitomis 

medžiagomis (medžiu, oda, stiklu.....)  

9. Darbai turi būti trimačiai, stabilūs arba kabinami ant sienos. Darbų skaičius 

ribojamas. Galimi individualūs ir kolektyviniai darbai. Vienas pedagogas gali pateikti ne daugiau 

kaip 7 darbelių. 

10. pritvirtinta kortelė, kurioje būtų nurodyta ugdymo įstaigos pavadinimas, mokinio 

vardas ir pavardė, amžius, klasė bei pedagogo vardas ir pavardė. 

11. Prie darbo turi būti pridėtas A4 formato lapas (rekomenduojama įmautėje), 

kuriame turi būti pateikta ši informacija: 

-darbo pavadinimas; 

-autoriaus (-ių) vardas ir pavardė ; 

-ugdymo įstaigos pavadinimas; 

-mokinį ruošusio pedagogo vardas ir pavardė. 

12. Darbai atgal nebus siunčiami. Juos galima atsiimti iki 2018 m. balandžio 27 d. 

Konstitucijos pr. 25, Vilnius.  
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V. VYKDYMO TVARKA 

  

14. Vertinimo komisiją sudarys Dailininkų sąjungos nariai. 

15. Komisija vertina darbus vadovaudamasi vertinimo kriterijais: 

15.1 originalus temos atskleidimas, 

15.2 tradicijų atsispindėjimas, 

15.3 kūrybiškumas, vaizduotė, fantazija, 

15.4 meninės raiškos priemonių valdymas. 

16. Nugalėtojai bei visų dalyvių sąrašai skelbiami 2018 m. kovo 19 d. LVJC interneto 

svetainėje.  

17. Konkurso-parodos nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo 

dovanėlėmis. 

 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti projekto nuostatus. 

19. Visi duomenys bus naudojami tik organizatorių reikmėms ir projekto metu bei pasibaigus 

projektui jo viešinimui ir pristatymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


