
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-316 

 

 

KAUNO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ  

9–12 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO „AŠ IR VOKIETIJA“, SKIRTO 

LIETUVOS IR VOKIETIJOS DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ TRISDEŠIMTMEČIUI 

PAMINĖTI, NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1. Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų 

renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 

26 d. įsakymu Nr. ISAK-426.  

2. Šie nuostatai apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius, 

organizavimo tvarką. 

Šiemet minint Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių trisdešimtmetį (1991–2021), 

kviečiame mokinius dalintis asmenine patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis: įprasminti asmeninę patirtį 

(savo kelionę po Vokietiją, turimas žinias apie Vokietijos istoriją, kultūrą, meną, dailę, muziką, 

literatūrą, filmą ar pan.) piešiniu.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

3. Konkurso „Aš ir Vokietija“, skirto Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių 

trisdešimtmečiui paminėti (toliau – Konkursas), organizatoriai – Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinis būrelis, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, Kauno švietimo 

inovacijų centras. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas – skatinti ir atskleisti mokinių saviraišką, kūrybiškumą, domėjimąsi vokiečių 

kalba ir Vokietijos kultūra, tobulinti tapkultūrinę komunikaciją.  

5. Uždaviniai: 

5.1. Formuoti švietimo, mokslo institucijų bendradarbiavimo dialogą tobulinant 

vokiečių kalbos žinias ir dalykines kompetencijas; 

5.2.  Skatinti išplėsti užsienio kalbų mokymo(si) modelius ir aplinkas;  

5.3.  Dalintis praktine ugdymo patirtimi užsienio kalbų ir dailės kontekste; 

5.4. Kūrybiškai perteikti pasaulio kultūrų ir asmeninę patirtį, domėtis Vokietijos 

kultūra.  

 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

6. Kauno miesto bendrojo ugdymo 9–12 klasių mokiniai. Konkurso dalyviai skirstomi į 

dvi grupes: 

I grupė – 9–10 klasių mokiniai; 

II grupė – 11–12 klasių mokiniai. 
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V SKYRIUS 

PIEŠINIŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI 

 

7. Piešinys turi atitikti konkurso temą ir pasirinktą idėją: savo asmeninės patirties 

(kelionė po Vokietiją, turimos žinios apie Vokietijos istoriją, kultūrą, meną, dailę, muziką, 

literatūrą, filmą ar pan.) fiksavimas piešinyje. 

8. Piešinio formatas A3, atlikimo technika įvairi: tapyba (guašas, akrilas, akvarelė, 

pastelė); grafika, piešimo priemonės, mišri technika. Kompiuteriu atlikti darbai į konkursą 

nepriimami. Konkursui siunčiamas piešinio originalas. 

9. Vienas autorius gali pateikti vieną piešinį. Grupiniai darbai nepriimami. 

10. Konkurso dalyvis (vaiko tėvai ar globėjai/ juos parengusieji mokytojai) savo piešinį 

ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siunčia iki 2021 m. spalio 14 d. (imtinai) adresu P. Lukšio g. 

40, LT-49294, Kaunas. Darbai po konkurso negrąžinami. 

 

VI SKYRIUS 

PIEŠINIŲ VERTINIMAS 

 

11. Piešinius vertins vertinimo komisija: 

 Teresė Janulevičienė, VDU „Rasos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė; 

 Irena Valentukonienė, Kauno švietimo inovacijų centro bibliotekininkė;  

 Birutė Pukelienė, Kauno miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pirmininkė; Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė; 

 Kristina Bielskienė, VDU „Rasos“ gimnazijos vokiečių k. vyr. mokytoja;  

 Valerija Medelinskienė, VDU „Rasos“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė; 

 Milda Valentienė, VDU „Rasos“ gimnazijos dailės mokytoja metodininkė; 

 Eglė Dubauskienė, VDU „Rasos“ gimnazijos dailės mokytoja. 

12. Vertinimo kriterijai: 

 Temos, idėjos aktualumas ir išraiška. 

 Meninių priemonių panaudojimas. 

 Kūrinio originalumas, autentiškumas. 

 Kūrinio meniškumas, stiliaus vientisumas. 

 Pasirinktos technikos išmanymas ir asmeninių gebėjimų raiška. 

13. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

14. Baigiamoji konkurso piešinių paroda vyks 2021 m. spalio 21–29 d. VDU „Rasos“ 

gimnazijoje (P. Lukšio g.40, LT-49294 Kaunas) ir/arba šios gimnazijos internetinėse elektroninėse 

erdvėse. Numatomas konkurso prizininkų paskelbimas ir apdovanojimas vyks VDU „Rasos“ 

gimnazijoje (P. Lukšio g.40, LT-49294 Kaunas) spalio mėn. Tiksli informacija apie renginį 

konkurso dalyviams bus paskelbta anketoje (priedas) nurodytais el. pašto adresais. 

15. Prizininkai bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais.  

16. Konkurso dalyviai siųsdami piešinius sutinka, kad jų bei jų mokytojų (konsultantų) 

pavardės, kūrybiniai darbai ar jų fragmentai būtų demonstruojami viešai bei Konkurso organizatorių 

internetinėse elektroninėse erdvėse. 

17. Papildomą informaciją teikia koordinatorės: vokiečių kalbos vyr. mokytoja Kristina 

Bielskienė, tel. +370 680 45091; dailės mokytoja metodininkė Valerija Medelinskienė,  

tel. +370 675 23838. 

   

  


