PATVIRTINTA
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“
direktorės Joanos Žvikevičienės
2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-7

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „LIETUVA VAIKO AKIMIS“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų kūrybinių darbų konkurso „Lietuva vaiko akimis“ (toliau Konkurso) nuostatai
reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, Konkurso
organizavimą.
2. Konkursas skirtas Kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
3. Informacija

apie

Konkursą

skelbiama

interneto

tinklalapyje

http://www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt/ ir facebook https://www.facebook.com/klubas.meteoras/
paskyroje.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas: ugdyti vaikų, moksleivių kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas.
5. Uždaviniai:
5.1. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą ir komandinį darbą ruošiant darbus;
5.2.Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą bei meilę savo kraštui.
III. DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Vilniaus miesto mokyklų mokiniai.
6. Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse:
6.1. I amžiaus grupė – 1–4 klasių mokiniai;
6.2. II amžiaus grupė – 5–8 klasių mokiniai;
6.3. III amžiaus grupė – 9–12 klasių mokiniai
III. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA
7. Konkursui pateikiami darbai gali būti:
7.1. Erdvinės kompozicijos pagamintos iš įvairių medžiagų. Darbai turi būti stabilūs, patvarūs,
estetiški bei paruošti eksponavimui. Maksimalus darbų dydis 40 cm x 40 cm x 40 cm.
7.2. Piešiniai/atvirukai nupiešti įvairia technika, turi atitikti šio konkurso temą, būti estetiški ir
paruošti eksponavimui. Maksimalus dydis A3 formato.
7.3. Kūrybiniams darbams atlikti gali būti naudojamos įvairios medžiagos ir priemonės (siūlai,
vata, molis, mediena, gamtinė medžiaga, popierius, metalas, vilna, šiaudai ir kt.).
8. Darbų pateikimas: Vilniaus ugdymo įstaigos darbus pristato į Vilniaus vaikų ir jaunimo klubą
„Meteoras“ adresu A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius. Įstaiga gali pateikti ne daugiau kaip 5
kūrybinius darbus.

9. Kūrybiniai darbai turi būti pristatyti arba atsiųsti nuo 2019 m. kovo 06 d. iki 2019 m. kovo 8 d. į
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubą „Meteoras“.
10. Prie kūrybinių darbų ir nuotraukų pridedama/priklijuojama kortelė, dešinėje pusėje apačioje (2
priedas).
11. Pateikdami kūrybinius darbus Konkursui dalyviai suteikia organizatoriams teisę Konkursui
atneštus darbus neatlygintinai naudoti savo nuožiūra informaciniais ar edukaciniais tikslais.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
12. Konkursas organizuojamas etapais:
12.1. I etapas ugdymo įstaigos, dalyvaujančios Konkurse iki 2019 m. kovo 06 d. atsiunčia
užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) adresu rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt. Su užrašu
konkursui „Lietuva vaiko akimis“.
12.2. II etapas darbai bus eksponuojami Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Meteoras“ ir Vilniaus
miesto savivaldybės Karoliniškių bibliotekoje nuo 2019 m. kovo 12 d. iki 2019 m. balandžio
12 d., adresu A.J. Povilaičio g. 20, Vilnius LT-04338, 2019 m., kovo 12 dieną parodos
atidarymas ir laureatų apdovanojimai.
13. Visos

kūrybinių

darbų

nuotraukos

bus

talpinamos

interneto

tinklalapyje

http://www.klubasmeteoras.vilnius.lm.lt/ ir facebook https://www.facebook.com/klubas.meteoras/
paskyroje.
V. DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
14. Vertinimo kriterijai: originalumas, atliktos technikos savitumas, estetinis vaizdas, kūrybiškumas.
15. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 3 geriausius (iš viso 12 darbų),
kurių autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais, rėmėjų ir Klubo atminimo dovanomis konkurso
laimėtojų pagerbimo šventės metu. Kviečiami į šį renginį dalyviai bus papildomai informuoti dėl
renginio vietos ir laiko. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir
prizus.
16. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai ar pateikti pasibaigus terminui bus nevertinami.
VI. ORGANIZATORIAI
17. Konkursą organizuoja Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“.
18. Daugiau

informacijos

teikia

pavaduotoja

ugdymui

Irma

Asakavičienė

el.

paštu

rastine.klubasmeteoras@gmail.com arba telefonu (85) 2457441.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Už siuntimo metu dingusius ar sugadintus darbus organizatoriai neatsako. Darbai negrąžinami.

Priedas 1

VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBO „METEORAS“
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA „LIETUVA VAIKO AKIMIS“
DALYVIO ANKETA

(Įstaigos pavadinimas)
Eil.
Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Amžius

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija

Atsakingas asmuo
(pareigos, vardas, pavardė, el.p. adresas arba telefono numeris, parašas)

2 priedas
5-7 cm
Mokinio(ių) vardas(ai), pavardė(ės), klasė(ės) (Times New Roman 12
šriftas, pajuodintas. Lygiavimas vidurinis).
Pilnas mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė ( Times New
Roman 12 šriftas. Lygiavimas vidurinis).

