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NACIONALINIO MOKINIŲ IR JŲ MOKYTOJŲ KERAMIKOS DARBŲ
KONKURSO SĄLYGOS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Nacionalinio mokinių ir jų mokytojų keramikos 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 dailės akademijos Keramikos katedra.

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.
Konkurso tikslas – skatinti mokinių meninę saviraišką.
4.
Per kūrybinę raišką skatinti bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklų
mokinių bendravimą.
5.
Suteikti galimybę pasireikšti mokinių kūrybiškumui ir individualumui.
6.
Skatinti ir ugdyti mokinių estetinį skonį, originalumą.
7.
Puoselėti mokytojo ir mokinio kūrybinį dialogą.

III.

DALYVIAI

8.
Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Lietuvos ir užsienio mokyklų
mokiniai ir jų mokytojai.
9.
Konkursas organizuojamas trijose mokinių amžiaus grupėse:
9.1. I amžiaus grupė – 1–4 klasių mokiniai;
9.2. II amžiaus grupė – 5–8 klasių mokiniai;
9.3. III amžiaus grupė – 9–12 klasių mokiniai.

IV.

ORGANIZAVIMAS

10.1. Konkursas vykdomas vasario–spalio mėnesiais šiais etapais:
10.2. Kasmet bus skelbiama vis nauja konkurso tema.
10.3. Konkurso darbų rengimas mokyklose iki birželio 30 d.
10.4. Įstaigos, pavieniai mokiniai, norintys dalyvauti keramikos konkurse
turi užsiregistruoti iki rugsėjo 10 d. (užpildoma anketa internetiniame puslapyje
https://www.lmnsc.lt/keramikos_konkursas/).
10.5. Darbai pristatomi rugsėjo 1–30 d. adresu: Meninio ir kultūrinio ugdymo skyrius,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Žirmūnų g. 1B, 09101 Vilnius, pažymint
„Keramikos konkursui“ (darbai turi būti pristatomi į centrą per kurjerius, iš pašto skyrių darbai
nebus atsiimami). Prie darbo pridedama užpildyta darbo metrika, kurioje nurodoma: autoriaus
vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel. nr., el. paštas, mokykla, klasė), darbo pavadinimas,
vadovo vardas, pavardė, pareigos, tel.nr., el. paštas).

Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.
11. Konkurso geriausių darbų paroda bus eksponuojama
rugsėjo– spalio (tiksli data ir vieta bus skelbiama papildomai).
12. Po konkurso darbai grąžinami. Po parodos neatsiimti darbai saugomi savaitę.
V.

DARBŲ REIKALAVIMAI

13. Konkursui dalyviai pateikia erdvinius arba plokštuminius darbus.
14. Darbai ne didesni nei 40 x 40 x 40 cm.
15. Kiekvienas kolektyvas kiekvienoje amžiaus grupėje konkursui pateikia po tris darbus.
Mokytojai bei pavieniai mokiniai konkursui pateikia po vieną darbą.
16. Darbai turi būti estetiškai pateikti, stabilūs, išdegti. Galima naudoti ir alternatyvias
medžiagas (modelinas, polimerinis molis, savaime džiūstantis ore, kt.).
V.DARBŲ VERTINIMAS
17. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 5 geriausius (iš viso
15 darbų), kurių autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais, rėmėjų ir LMNŠC atminimo
dovanomis konkurso laimėtojų pagerbimo šventės metu. Kviečiami į šį renginį dalyviai bus
papildomai informuoti dėl renginio vietos ir laiko.
18. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami LMNŠC
tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/keramikos_konkursas/.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. 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.
20. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal
galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
21. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso Sąlygomis.
22. Konkursą koordinuoja LMNŠC Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė
Audronė Urbelionienė, tel. 8 656 38112, el. paštas audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.

