PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-62
TARPTAUTINIO 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ PIEŠINIŲ IR EILĖRAŠČIŲ/MINIATIŪRŲ
KONKURSO „TRISDEŠIMT METŲ KARTU SU LAISVE“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso nuostatos parengtos 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. Šios nuostatos apibrėžia konkurso tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius,
organizavimo tvarką.
Jau trisdešimt metų švenčiame Kovo 11-ąją. Tai laikas, kupinas įvykių, išgyvenimų,
svarbių mums ir mūsų valstybei. Miestuose ir miesteliuose daug atminimo ženklų, simbolių,
menančių praeities ir dabarties sąsajas, iškilias asmenybes. Kviečiame mokinius įprasminti iškovotą
ir apgintą laisvę piešiniu, poetiniu žodžiu, dalintis kūrybinėmis idėjomis ir asmenine patirtimi.
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZATORIAI
3. Konkurso „Trisdešimt metų kartu su Laisve“ organizatoriai – Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras, Kauno Kovo 11-osios gimnazija.
4. Renginio globėjas – Seimo narys Gediminas Vasiliauskas.
III SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas – atskleisti mokinių gebėjimus išreikšti laisvės idėją per meninį žodį ir dailės kūrinį.
Uždaviniai:
5. Minint Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 30-metį ir Kovo 11-osios gimnazijos
vardo suteikimo 20-metį, ugdyti vaikų ir jaunimo pilietinį aktyvumą, tautinę savimonę, pagarbą
gimtajai kalbai ir literatūrai.
6. Kelti klausimus ir ieškoti atsakymų – kodėl Lietuvai svarbi laisvė ir
nepriklausomybė.
7. Kūrybiškai perteikti turimas istorines žinias ir asmeninę patirtį, domėtis kultūrine
aplinka.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
8. Lietuvos bendrojo ugdymo ir užsienio lietuviškų mokyklų, bendruomenių,
neformaliojo ugdymo įstaigų 5–12 klasių mokiniai.
9. Konkurso dalyviai skirstomi į tris grupes:
I grupė – 5–6 klasių mokiniai;
II grupė – 7–8 klasių mokiniai;
III grupė – 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai.
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V SKYRIUS
EILĖRAŠČIŲ/MINIATIŪRŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI
10. Dalyvio anketa ir originalūs kūriniai priimami iki 2020 m. vasario 28 d.
elektroniniu paštu piesiniu.eilerasciu.konkursas@gmail.com
11. Kūrinys turi atspindėti konkurso temą.
12. Kūrinys turi būti parašytas lietuvių kalba.
13. Kūriniai turi atitikti žanro ir nuostatų reikalavimus.
14. Vienas autorius gali pateikti vieno arba abiejų žanrų kūrinių (ne daugiau kaip
penkis).
15. Konkursui pateikiami darbai Microsoft Office Word (*.doc, *.docx) formatu,
spausdinti Times New Roman 12 šriftu, taisyklinga kalba.
16. Konkurso darbai siunčiami su autorių duomenimis (pavarde, vardu, klase, mokykla
ir jos adresu, mokytojo (konsultanto) vardu ir pavarde, el. paštu, telefonu), pateikiamais „Dalyvio
anketoje“ (2 priedas).
VI SKYRIUS
EILĖRAŠČIŲ/MINIATIŪRŲ VERTINIMAS
17. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso
organizatoriai).
18. Atskirai bus vertinami eilėraščiai ir miniatūros.
19. Komisija atsižvelgs į temos suvokimą, meniškumą, raiškos originalumą ir kalbos
taisyklingumą.
20. Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos: atskirai eilėraščiams,
atskirai – miniatiūroms.
VII SKYRIUS
PIEŠINIŲ PATEIKIMO IR TURINIO REIKALAVIMAI
21. Piešinių formatas A3, atlikimo technika įvairi: tapyba (guašas, akrilas, akvarelė,
pastelė); grafika, piešimo priemonės, mišri technika.
22. Piešinius ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siųsti paštu iki 2020 m.
vasario 28 d. adresu:
Piešinių konkursui „Trisdešimt metų kartu su laisve“,
Kovo 11-osios gimnazija,
Kovo 11-osios g. 50
LT-51289, Kaunas
Lietuva
23. Piešinys turi būti su kortele.
Kortelėje (3cm x 9cm) turi būti nurodyta:
Kūrinio pavadinimas.
Autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė.
Mokykla, miestas.
Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacija, kontaktiniai duomenys.
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VIII SKYRIUS
PIEŠINIŲ VERTINIMAS
25. Kūrybinius darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį nustato konkurso
organizatoriai).
26. Vertinimo kriterijai:
Temos, idėjos išraiška.
Kūrinio originalumas, autentiškumas.
Kūrinio meniškumas, stiliaus vientisumas.
Pasirinktos technikos išmanymas ir asmeninių gebėjimų raiška.
Kiekvienoje klasių grupėje skiriamos trys nugalėtojų vietos.
IX SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
27. Laureatai ir prizininkai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, diplomais ir
dovanomis.
Mokytojams (konsultantams), rengusiems mokinius, Kauno pedagogų kvalifikacijos
centras paruoš pažymas.
28. Laimėjusių mokinių, jų mokytojų (konsultantų) vardai bei pavardės, kūrybiniai
darbai ar jų fragmentai bus skelbiami viešai.
2020 m. kovo 6 d. Kauno karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19) vyks baigiamasis
šventinis renginys, skirtas Kovo 11-osios sukakčiai paminėti, į kurį kviesime konkurso laureatus,
prizininkus ir jų mokytojus. Bus eksponuojami piešiniai, skaitomi konkursui pristatyti kūriniai ir jų
ištraukos. Tikslesnė informacija apie renginį bus skelbiama vėliau. Pasibaigus konkursui, Kauno
mokytojų kvalifikacijos centre bus surengta kūrybinių darbų paroda.
Papildomą informaciją teikia koordinatorės:
lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rita Sarapinienė;
tel. +370 682 38404; el. paštas sarapiniene@gmail.com;
lietuvių kalbos vyr. mokytoja Jolanta Lastauskienė;
tel. +370 686 64968; el. paštas jolantalast.lastauskiene@gmail.com;
dailės vyr. mokytoja Audronė Unikauskienė
tel. +370 618 19519; el. paštas aunikauskiene@yahoo.com
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Konkurso nuostatų
1 priedas

KONKURSO „TRISDEŠIMT METŲ KARTU SU LAISVE“ DALYVIO ANKETA
PIEŠINIŲ KONKURSUI
DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ
KLASĖ
MOKYKLA, MIESTAS
PIEŠINIO PAVADINIMAS
TECHNIKA
MOKYTOJO (KONSULTANTO) VARDAS,
PAVARDĖ, TELEFONAS, ELEKTRONINIO
PAŠTO ADRESAS
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Konkurso nuostatų
2 priedas

KONKURSO „TRISDEŠIMT METŲ KARTU SU LAISVE“ DALYVIO ANKETA
EILĖRAŠČIŲ/MINIATIŪRŲ KONKURSUI

DALYVIO VARDAS, PAVARDĖ
KLASĖ
MIESTAS, MOKYKLA
EILĖRAŠČIO/MINIATIŪROS PAVADINIMAS
MOKYTOJO (KONSULTANTO) VARDAS,
PAVARDĖ, TELEFONAS, ELEKTRONINIO
PAŠTO ADRESAS

