PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-15
KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
KONKURSO „OLIMPINIS TILTAS TARP LIETUVOS IR JAPONIJOS“,
SKIRTO 2021 M. TOKIJO OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Nuostatai reglamentuoja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinių
kūrybinių darbų konkurso „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“, skirto 2021 m.
Tokijo olimpinėms žaidynėms, tikslą ir uždavinius, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo,
vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje: www.kaunas.lt, www.kpkc.lt
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – plėsti mokinių žinias apie Japoniją, joje vyksiančias 2021 m. Tokijo
olimpines žaidynes ir meninėmis priemonėmis išreikšti dviejų šalių draugystę.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. skatinti mokinių domėjimąsi Japonija;
4.2. plėtoti mokinių kūrybines ir pažintines galias;
4.3. lavinti mokinių kūrybiškumą analizuojant ir interpretuojant;
4.4. skatinti mokinių saviraišką;
4.5. supažindinti visuomenę su mokinių kūrybiniais darbais.
III SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIAI
5. Konkurso organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Užsienio ryšių
skyrius, Švietimo skyrius ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
6. Konkurso partneriai – Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis, Kauno Panemunės
pradinė mokykla, Kauno „Saulės“ gimnazija.
IV SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
7. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.
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V SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. 2021 m. sausio 25 d.–vasario 25 d. kūrybinis procesas Kauno miesto bendrojo ugdymo
mokyklose.
9. Dalyvių skaičius iš vienos bendrojo ugdymo mokyklos konkurse nėra ribojamas.
10. 2021 m. vasario 26 d.–kovo 2 d. kūrybiniai darbai pristatomi Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro metodininkei E. Ragauskaitei (el. p. egle.ragauskaite@kpkc.lt,
tel. (8 37) 32 42 11, 117 kab.) arba metodininkui A. Bakučiui (el. p. alvydas.bakutis@kpkc.lt,
tel. (8 37) 32 40 52, 113 kab.).
11. Nugalėtojų kūrybiniai darbai bus eksponuojami Hiratsukos miesto (Japonija) Rotušėje, o
kitų dalyvių – Kauno pedagogų kvalifikacijos centre.
12. Nugalėtojų kūrybiniai darbai po konkurso nebus grąžinami.
13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai spausdinti,
demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorių. Dalyvavimas konkurse
laikomas autoriaus sutikimu su šiomis sąlygomis.
14. Dalyvavimas konkurse laikomas mokinio / mokytojo sutikimu su asmens duomenų
tvarkymu: vardo, pavardės, atvaizdo naudojimu viešinimo ir konkurso vykdymo tikslais.
VI SKYRIUS
KŪRYBINIO DARBO PATEIKIMAS
15. Bendrojo ugdymo mokykla gali pateikti neribotą skaičių kūrybinių darbų:
15.1. Kūrybinio darbo tema – artima / tolima Japonija;
15.2. Popieriaus formatas – A3 (297 x 420 mm);
15.3. Kūrybos priemonės – pasirenkamos savo nuožiūra;
15.4. Atlikimo technika – tradicinė technika (koliažas, tapyba, grafika);
15.5. Pristatant kūrybinį darbą į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą, ant kūrybinio darbo
kitos lapo pusės pieštuku turi būti užrašyta: mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla,
mokytojo, parengusio mokinį konkursui, vardas, pavardė. Šie duomenys taip pat turi
būti pateikti dalyvių sąraše (priedas; Times New Roman, 12 pt) ir atsiųsti
el. p. egle.ragauskaite@kpkc.lt.
VII SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
16. Kūrybiniai darbai bus vertinami klasės grupėse:
 I grupė – 1–4 klasės;
 II grupė – 5–8 klasės;
 III grupė – 9–12 klasės.
17. Vertinimo kriterijai:
17.1. pateiktų kūrybinių darbų atitikimas temai;
17.2. darbo meniškumas, estetiškumas, originalumas.
18. Darbus vertins organizatorių sudaryta komisija.
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VIII SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAI
19. Visi konkurso dalyviai ir mokytojai, parengę mokinius konkursui, bus apdovanoti Kauno
pedagogų kvalifikacijos centro padėkos raštais.
20. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.
____________________________

