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NACIONALINIO MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ
KONKURSO „KELIONĖ LAIKU – ATGIMUSI VILNIAUS
ISTORIJA“ SĄLYGOS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio mokinių meninės kūrybos darbų konkurso sąlygos (toliau –
Sąlygos) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso
organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
(LMNŠC), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (VPVKRD), Dailės mokytojų
asociacija (DMA).

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.
Konkurso tikslas – dailės kalba išreikšti savo santykį su istorine praeitimi.
4.
Konkurso uždaviniai: skatinti pilietinį jaunosios kartos auklėjimą, istorinės
savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo aktualinimą, raginti ir padėti ieškoti netradicinių meninių
raiškos priemonių, ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
III.

DALYVIAI

5.
Konkurso dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą
papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai.
6.
Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse:
7.
I amžiaus grupė – 7–10 metų;
8.
II amžiaus grupė – 11–14 metų;
9.
III amžiaus grupė – 15–18 metų.
IV. ORGANIZAVIMAS
10. Konkurso dalyvius ugdymo įstaiga registruoja LMNŠC tinklalapyje
https://www.lmnsc.lt/kelione-laiku---atgimusi-vilniaus-istorija/ .
Konkurso dalyviai savo meninės kūrybos darbus siunčia adresu:
Konkursui ,,Kelionė laiku – atgimusi Vilniaus istorija“
Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriui,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras,
Žirmūnų g. 1 B, 09101 Vilnius, Lietuva.
Kitoje piešinio pusėje turi būti prisegta kompiuteriu surinkta kortelė, kurioje turi būti
aiškiai darbo pavadinimas; autoriaus vardas, pavardė; adresas, telefono numeris, el. paštas;
tiksli gimimo data, miestas, rajonas; mokyklos, kurią vaikas lanko, pavadinimas ir adresas;
vadovo (jeigu yra) vardas, pavardė.

11. Iš kiekvienos amžiaus grupės bus atrinkta po 20 darbų parodai.
Konkurso laimėtojai ir juos parengusieji mokytojai bus papildomai informuoti ir pakviesti į parodos
pristatymą ir laimėtojų pagerbimo šventę, kurioje konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais,
atminimo dovanomis.
12. Po konkurso darbai nebus grąžinami.
V. DARBŲ REIKALAVIMAI
13. Konkursui dalyviai pateikia darbus, atliktus įvairia technika (akvarelė, guašas,
aplikacija, koliažas).
14. Darbų matmenys 30 x 42 cm (A3 formatas).
15. Kiekvienas kolektyvas kiekvienoje amžiaus grupėje konkursui pateikia ne daugiau kaip
penkis darbus.
16. Vertinami tik individualūs mokinių darbai.
17. Prie kiekvieno darbo (reverse, dešinėje pusėje) turi būti priklijuota darbo metrika
(Times New Roman 12 šriftu), kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, darbo
pavadinimas, mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, mokinio amžius, ugdymo įstaiga.
VI. DARBŲ VERTINIMAS
18. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius autorių darbus, kurie bus
apdovanoti diplomais ir rėmėjų prizais.
19. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LMNŠC
tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/kelione-laiku---atgimusi-vilniaus-istorija/ .
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus
darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, katalogai,
periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.
21. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal
galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
22. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso
Sąlygomis.
23. Konkursą koordinuoja:
Audronė Urbelionienė
LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė (85) 2766748
Mob. 8 656 38112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.
_________________________

