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TARPTAUTINĖS VIRTUALIOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-

KONKURSO „MIŠKO DVASIA. MEDŽIAI“ NUOSTATAI 
 

 

„Jeigu jums medis yra ekologinė buveinė, vabaliukai, paukšteliai, kita gyvastis, tai man 

medis, ypatingai medis milžinas, yra protėvių vėlių buveinė išskrendant į dausas, maldos kelias į 

aukštybes ir labai senų laikų šventovė, kurioje buvo bendraujama su dievų pasauliu“ 

(Profesorius Libertas Klimka). 

 

Pasakose, mituose ir sakmėse randame atgarsį tų laikų, kai su gamta nenutraukę ryšių mūsų 

protėviai senus medžius garbino kaip protingas, iškilias, garbingas, dieviškas būtybes. Legendose 

pasakojama, kad medžiuose ir miškuose gyvena subtiliosios būtybės elfai, kurių kiekvienas turi savo 

medį ir yra su juo susietas. Šiaurės tautų mitologijoje yra dar aukštesnių už elfus būtybių. Invidijos, 

kaip ir graikų driadės, yra medžius ir miškus globojančios deivės, nevaržomai klajojančios aplink 

savo medžius per magiškąją mylią... 

 

Ar šiuolaikinis žmogus susikalba su miško dvasia? Ar žmogus pastebi paslaptingą miško 

grožį?  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių menų mokyklos organizuojama tarptautinė virtuali mokinių kūrybinių darbų 

paroda-konkursas „Miško dvasia. Medžiai“, skirta pasidalinti patirtimi ir idėjomis, ugdant mokinių 

vaizduotę ir kūrybiškumą vaizduojant mišką, per medžio simbolį išreiškiant pasaulėjautą.  

2. Tarptautinės virtualios mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Miško dvasia. 

Medžiai“ nuostatai reglamentuoja tikslus, organizavimą, sąlygas ir vertinimo tvarką. 

  

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas. Skatinti stebėti mus supantį pasaulį, gamtą, susipažinti su mitologija, medžio 

simbolika ir drąsiai svajoti, fantazuoti bei tai išreikšti piešiniuose. 

4. Uždaviniai: 

      4.1. Sudaryti pozityvias sąlygas lavėti vaikų ir jaunimo gebėjimams stebėti gamtą, integruoti 

turimus žinojimus ir mokėjimus į kūrybinę veiklą, puoselėti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką 

4.2. Skatinti vaikus ir jaunimą mąstyti vaizdiniais, perteikti jausmus ir kurti meną. 

      4.3.  Ugdyti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas. 

            4.4.  Siekti meninių vertybių sklaidos visuomenėje. 

4.5.  Sutelkti pasaulio bendruomenes bendram kūrybos džiaugsmui.  

 

III SKYRIUS  

DALYVIAI 

 

5. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio švietimo ir ugdymo įstaigų 

mokiniai, pavieniai asmenys. 
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6. Parodos-konkurso dalyvių tikslinės grupės: 

          I grupė – 7–10 m.; 

          II grupė – 11–14 m.; 

          III grupė – 15 m. amžiaus ir vyresni. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Darbai gali būti atlikti įvairiomis tapybos bei grafikos technikomis ir priemonėmis: 

akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir t. t. (atlikimo technikos yra neribojamos).  

8. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso 

temą. 

   9. Dėl šalyje paskelbto karantino, paroda-konkursas organizuojama virtualiu būdu. Dalyviai 

atsiunčia skenuotas darbų kopijas arba piešinių nuotraukas JPG formatu (nuotraukų formatas neturi 

viršyti 3 MB) ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 24 d. el. pašto adresu: miskodvasia3@gmail.com  

10. Siunčiamo darbo nuotrauką (failą) būtina pervadinti, nurodant autoriaus vardą, pavardę, 

amžių (pvz. Jonas Jonaitis 10 m ).  

11. Siunčiant darbus iš vienos institucijos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą 

(priedas) el. pašto adresu: miskodvasia3@gmail.com  

12. Paroda-konkursas vyks nuo 2021 m. gegužės 28 d. iki 2021 m. birželio 20 d.  

13. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai darbus pasilikti, 

publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių 

sutikimu su šiomis sąlygomis. 

 

V SKYRIUS  

VERTINIMAS 

 

14. Darbus virtualiai vertins Šiaulių menų mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta 

komisija. 

15. Darbai vertinami pagal šiuos kriterijus: 

- temos atitikimas, interpretacija; 

- autoriaus sprendžiamos idėjos aktualumas; 

- darbo originalumas; 

- atliktos technikos savitumas;  

- estetinis vaizdas; 

- darbo atitikimas konkurso keliamiems reikalavimams. 

16. Iš visų dalyvių bus išrinkti I, II bei III vietų nugalėtojai pagal tikslines amžiaus grupes 

atskirai. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami diplomais, o jų mokytojai 

padėkomis. 

17. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir apdovanoti.  

18. Pažymos mokytojams „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui Tarptautinėje virtualioje 

mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Miško dvasia. Medžiai“ bus skelbiamos Šiaulių menų 

mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/  

19. Parodai-konkursui pateiktos kūrybinių darbų nuotraukos nuo š. m. gegužės 28 d. bus 

publikuojamos Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje https://siauliumn.lt/  ir Šiaulių menų mokyklos 

Facebook paskyroje.  

20. Parodos-konkurso nugalėtojai bus skelbiami Šiaulių menų mokyklos tinklalapyje 

https://siauliumn.lt/  ir Šiaulių menų mokyklos Facebook paskyroje 2021 m. birželio 7 d. 

   

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

mailto:miskodvasia3@gmail.com
mailto:miskodvasia3@gmail.com
https://siauliumn.lt/
https://siauliumn.lt/
https://siauliumn.lt/
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21. Parodos-konkurso sumanytoja ir organizatorė – Šiaulių menų mokyklos dailės studijos 

mokytoja Jolita Udrienė, mob. 8 615  50 062, el. paštas u.jolita@gmail.com  

22. Parodos-konkurso koordinatorė – projektų administratorė Vilma Ptašinskienė, mob.  

8 699  49 684, el. p. vilmaptaske@gmail.com  

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinės virtualios mokinių kūrybinių 

darbų parodos-konkurso „Miško dvasia. 

Medžiai“ 

priedas  

 

 

(Institucijos atsiųstų darbų sąrašo pavyzdys) 
 

Švietimo ir ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, telefono Nr. …………..... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Eil.

Nr. 

Vardas, pavardė, 

 
Amžius Mokytojo vardas, pavardė, 

telefono Nr., el. p. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

_________________________ 
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