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ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KŪRYBOS DARBŲ
PARODOS-KONKURSO „ANGELŲ PASAKOS“ NUOSTATAI
Artėja sakralinė šventė, mes paskęstam blizgučių šurmulyje, bet kartais taip norisi ko nors mielo,
artimo ir labai jaukaus... Angelo prisilietimo, šilumos, užuojautos ir tyro džiaugsmo. To, kas džiugina
mūsų širdelę, kas paslaptingai miela ir sava. Labai įdomu, kaip tai papasakotų angelas!
Pasiruoškime įžengti į Kalėdinę žiburių begalybę, prigluskime po savojo angelo sparnu,
pabūkime geresni, nuoširdesni, tikresni.
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių moksleivių namų organizuojama Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių
kūrybinių darbų paroda-konkursas „Angelų pasakos“, skirta pasidalinti patirtimi ir idėjomis, ugdant
mokinių vaizduotę ir kūrybiškumą.
2. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso
„Angelų paskos“ nuostatai reglamentuoja tikslus, organizavimą, sąlygas ir vertinimo tvarką.
II.

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas:
Suteikti galimybę vaikų ir jaunimo saviraiškai, ugdyti jų kūrybiškumą dailės raiškos priemonėmis bei
tai išreikšti kūrybiniuose darbuose.
Uždaviniai:
Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.
Suteikti galimybę įprasminti Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų džiaugsmą.
Skatinti vaikus ir jaunimą mąstyti vaizdiniais, integruoti mistinį ir realų pasaulį, kurti
pasakas, perteikiant jausmus.
Ugdyti mokinių kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.
III.

DALYVIAI

3. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokiniai.
4. Konkurso dalyvių tikslinės grupės:
I grupė – iki 7 metų;
II grupė – 7–10 metų (I-IV klasės);
III grupė – 11–14 metų (V- VIII klasės);
IV grupė – 15 – 18 metų (IX klasės ir vyresni).
IV. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
5. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai.
6. Kūrybos darbai gali būti atlikti įvairia dailės technika: tapybos, piešimo, koliažo, keramikos,
tekstilės, įvairios mišrios ir eksperimentinės ir kt.
7. Piešinių dydis – A3 formato.
8. Erdvinių darbų dydis ne didesnis nei 40 x 30 cm.
9. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso temą.
10. Prie kiekvieno darbo dešinėje matomoje pusėje turi būti priklijuota kortelė 4 x 7 cm (1 priedas).

11. Siunčiant darbus iš vienos institucijos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą (2 priedas)
bei pateikti tą patį dalyvių sąrašą elektroniniu paštu: laima.andruske@gmail.com;
moksleiviunamai@splius.lt.
V. VIETA IR LAIKAS
12. Darbus pristatyti iki 2017 m. gruodžio 8 d. adresu: Šiaulių moksleivių namai, Aušros alėja
52, LT-76236 Šiauliai, su nuoroda: Konkursui „Angelų pasakos“.
13. Paroda-konkursas vyks Šiaulių moksleivių namuose nuo 2017 m. gruodžio 12 d. iki 2018 m.
sausio 11 d.
VI. VERTINIMAS
14. Darbus vertins Šiaulių moksleivių namų direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.
15. Vertinant bus atsižvelgiama į temos atskleidimą ir interpretaciją, originalumą, kūrybiškumą,
darbo estetiškumą, technikos netikėtumą.
16. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami diplomais, o jų mokytojai
padėkomis.
17. Mokytojai, kurių mokinių darbai bus atrinkti į parodą, gaus pažymas „Apie mokinių
paruošimą dalyvavimui Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų
parodoje-konkurse „Angelų pasakos“.
18. Parodos-konkurso laureatų darbai bus eksponuojami Šiaulių civilinės metrikacijos skyriuje
(parodos-konkurso organizavimo laikotarpiu).
19. Parodos-konkurso dalyvių-nugalėtojų darbai, vardai ir pavardės bus paskelbti Šiaulių
moksleivių namų internetiniame puslapyje www.siauliumn.lt bei socialiniame tinklalapyje
www.facebook.com/pages/Šiaulių-moksleivių-namai/ .

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių: plagijuotų, neatitinkančių nuostatų
reikalavimų, turinčių defektų (neatitinka formato reikalavimų, be etikečių, sutepti, sulamdyti,
nebaigti piešti ir pan.).
21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, pasilikti, publikuoti ir reprodukuoti
savo nuožiūra. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su šiomis
sąlygomis.
22. Pasibaigus parodai-konkursui, kūrybinius darbus bus galima atsiimti per 1 mėnesį. Vėliau
darbai nebus saugomi.
23. Parodos-konkurso uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks Šiaulių moksleivių
namuose (Aušros alėja 52, Šiauliai). Konkreti data ir renginio laikas bus skelbiama
www.siauliumn.lt
Parodos-konkurso sumanytoja ir organizatorė – Šiaulių moksleivių namų Taikomosios dailės
mokytoja-metodininkė Laima Andruškevičienė 861520158
Parodos-konkurso koordinatorė – Šiaulių moksleivių namų renginių organizatorė Daiva
Dominauskienė, tel. (8 41) 52 36 87, el. paštas: moksleiviunamai@splius.lt
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(Darbo kortelės pavyzdys)

„Angelų pasakos“
Vardas, pavardė, amžius........................................................
Ugdymo įstaiga......................................................................
Mokytojo vardas, pavardė.....................................................
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įstaigų mokinių kūrybinių darbų
parodos-konkurso „Angelų pasakos“
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mokinio pavardė, vardas, amžius: metai

Mokytojo
vardas,
telefono Nr., el. p.
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