PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2020 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-102

KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS
„LIŪTAS – SKANDINAVIJOS ŠALIŲ SIMBOLIS“,
skirtas Skandinavijos dienoms paminėti
KONKURSO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Nuostatai reglamentuoja Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų piešinių konkurso
„Liūtas - Skandinavijos šalių simbolis“ tikslą ir uždavinius, rengėjus, organizavimo,
dalyvavimo, vertinimo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto savivaldybės
Užsienio ryšių skyrius.
3. Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje: www.kpkc.lt
II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – lavinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų meninius įgūdžius, plėtoti
kūrybiškumą ir pažintines galias, skatinti jų saviraišką, pasitelkiant vaizduotę.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. lavinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumą;
5.2. skatinti vaikų saviraišką;
5.3. suteikti galimybę vaizduotės galiai;
5.4. supažindinti visuomenę su vaikų kūrybiniais piešiniais.
III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI
6. Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 3–4 m. ir 5–6 m. ugdytiniai.
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IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Vasario 17 d.–kovo 13 d. kūrybinis procesas Kauno miesto ikimokyklinėse ugdymo
įstaigose.
8. Dalyvauti gali visi norintys pagal kiekvieną amžiaus grupę (žr. 14 punktą).
9. Kovo 16 d.–kovo 18 d. darbai pristatomi į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą, 117
kabinetą,

konkurso

koordinatorei

Metodininkei

Miglei

Gedminienei

(el.

p.

migle.gedminiene@kpkc.lt, tel. nr. (8 37) 32 42 11).
10. Kovo 31 d.–balandžio 24 d. komisijos atrinkti piešiniai bus eksponuojami Kauno pedagogų
kvalifikacijos centre.
11. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus neatlygintinai spausdinti, demonstruoti,
viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorių. Dalyvavimas konkurse laikomas autoriaus
sutikimu su šiomis sąlygomis.
12. Dalyvavimas konkurse laikomas auklėtojo (-jos) sutikimu su asmens duomenų tvarkymu:
vardo, pavardės, atvaizdo naudojimu viešinimo ir konkurso vykdymo tikslais.
V SKYRIUS
PIEŠINIO PATEIKIMAS
13. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga gali pateikti ne daugiau kaip 2 piešinius iš kiekvienos
amžiaus grupės (žr. 14 punktą):
13.1. Piešinio tema – liūtas, Skandinavijos šalių simbolis;
13.2. Popieriaus formatas – A3 (29,7x42) formatas;
13.3. Piešinys turi būti horizontalus;
13.4. Tapybos priemonės – pasirenkamos savo nuožiūra;
13.5. Atlikimo technika laisva;
13.6. Pristatant piešinį į Kauno pedagogų kvalifikacijos centrą turi būti nurodyta:
ugdytinio vardas, grupės pavadinimas, amžius, auklėtojo (-jos) vardas (-ai), pavardė (ės), ikimokyklinės įstaigos pavadinimas.
VI SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS
14. Piešiniai vertinami dvejose amžiaus grupėse:
 I grupė – 3–4 metų;
 II grupė – 5–6 metų.
15. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, estetiškumas, vaizduotės perteikimas.
16. Darbus vertins organizatorių sudaryta komisija.
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VII SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAI
17. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti konkurso dalyvio padėkos raštai.
18. Auklėtojai, paruošę ugdytinius konkursui, bus apdovanoti padėkos raštais.
19. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais.

