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įsakymu Nr. VI- 37

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO IR MENO MOKYKLŲ 8-10 KLASIŲ MOKINIŲ
KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ ,,ŽODIS – SPALVA – MUZIKA“ NUOSTATAI
I skyrius
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kūrybinių dirbtuvių „Žodis – spalva – muzika“ (toliau – Kūrybinės dirbtuvės) idėja pagrįsta
vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. vertybiniu principu:
„kūrybiškumo, išradingumo, saviraiškos, savo ir visuomenės sėkmės kūrimas generuojant
idėjas ir jas įgyvendinant “.
2. Kūrybines dirbtuves organizuoja Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, partneris – Kauno
pedagogų kvalifikacijos centras.
3. Šie nuostatai reglamentuoja Kūrybinių dirbtuvių tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo
tvarką, vertinimą, dalyvių apdovanojimą.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Ugdyti individualias meninio skaitymo, dailės raiškos ir muzikavimo kompetencijas, per
interpretacijos savitumą patiriant atradimų džiaugsmą ir pasitenkinimą kūrybos procesu:
4.1. ugdyti mokinių meninio skaitymo gebėjimus;
4.2. ugdyti mokinių gebėjimą interpretuoti literatūrinį kūrinį dailės raiškos priemonėmis;
4.3. ugdyti mokinių gebėjimą interpretuoti literatūrinį kūrinį muzikos raiškos
priemonėmis;
4.4. suteikti galimybę mokiniams skirtingomis literatūrinio kūrinio interpretavimo
formomis išreikšti individualią kūrybinę idėją;
4.5. stiprinti mokinių gebėjimą stebėti ir vertinti savo ir kitų meninę raišką.
III SKYRIUS
DALYVIAI
5. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai – Kauno miesto bendrojo ugdymo bei meno mokyklų 8-10
klasių mokiniai.
6. Į Kūrybines dirbtuves iš vienos ugdymo įstaigos kviečiamos 1-2 komandos po 2-7 mokinius.
7. Kūrybinių dirbtuvių akimirkos bus filmuojamos, fotografuojamos, o vizualinė ir garsinė
medžiaga talpinama Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centro internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose Kūrybinių dirbtuvių viešinimo
tikslais.

IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Kūrybinės dirbtuvės vyks 2019 m. gegužės 29 d. 13 val. Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje, J. Gruodžio gatvė Nr. 6, Kaunas:
8.1. renginio metu dalyvių komandos atliks pateiktą kūrybinę užduotį: pateiktą literatūros
kūrinį meniškai perskaityti, iliustruoti piešiniu savarankiškai pasirinkta dailės technika,
pateikti muzikinę interpretaciją (pritaikyti žinomą muzikos kūrinį ar sukurti savo).
8.2. užduočiai atlikti bus skiriama 1,5 val.;
8.3. muzikinę užduotį dalyviams padės atlikti konservatorijos mokiniai – konsultantai;
8.4. renginio organizatoriai įsipareigoja dalyvius aprūpinti popieriumi, skirtu kūrinio
iliustracijai. Kitomis dailės ir muzikinei raiškai reikalingomis priemonėmis dalyviai
pasirūpina patys.
9. Į Kūrybines dirbtuves dalyviai registruojami iki 2019 m. gegužės 25 dienos; užpildytą
dalyvio anketą siųsti el. paštu rastine@konservatorija.kaunas.lm.lt, įrašant tėvų sutikimą /
nesutikimą viešinti mokinio atvaizdą.
10. 2019 m. gegužės 29 d. 12.30 val. užsiregistravusios komandos ir jų mokytojai atvyksta į
Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją.
11. Mokytojams, parengusiems mokinius, bus išduotos KPKC pažymos.
V SKYRIUS
VERTINIMAS
12. Kūrybinių dirbtuvių dalyvių kūrybinius darbus analizuos ir grįžtamąjį ryšį teiks Kauno
Juozo Gruodžio konservatorijos direktoriaus patvirtinta komisija, sudaryta iš konservatorijos
ir dalyvaujančių mokyklų mokytojų.
13. Vertinant darbus bus atkreiptinas dėmesys į simboliškumą, kūrybingumą, originalumą.
14. Kūrybiniai darbai bus vertinami formuojamuoju vertinimu.
VI SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
15. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai ir juos rengę mokytojai bus apdovanoti Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos padėkos raštais ir I, II, III laipsnio diplomais.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Kūrybiniai darbai dalyviams bus grąžinami.

Kauno miesto bendrojo ugdymo ir meno mokyklų
8-10 klasių mokinių Kūrybinių dirbtuvių
,,Žodis – spalva – muzika“ nuostatų
1 priedas

DALYVIŲ ANKETA
Mokyklos pavadinimas
I komandos pavadinimas,
mokinių vardinis sąrašas,
nurodant klasę, tėvų sutikimą
/ nesutikimą viešinti mokinio
atvaizdą
II komandos pavadinimas,
mokinių vardinis sąrašas,
nurodant klasę, tėvų sutikimą
/ nesutikimą viešinti mokinio
atvaizdą
Rengusio mokytojo vardas,
pavardė
Rengusio mokytojo
telefonas, el. paštas

