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MOKINIŲ MENINĖS KŪRYBOS – PLAKATO – KONKURSO 

„SMS IŠ KITAPUS EKRANO“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vaikų meninės kūrybos – plakato –  darbų konkurso nuostatai nustato tikslus ir uždavinius, 

reglamentuoja dalyvius, reikalavimus konkurso darbams, konkurso organizavimo ir kitas 

sąlygas.  

2. Konkurso organizatoriai – Nemenčinės Gedimino gimnazija. 

3. Konkurso iniciatorės – Nemenčinė Gedimino gimnazijos vyresnioji dailės mokytoja Dovilė 

Blažytė-Vanagienė, matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų vyresnioji 

mokytoja Svetlana Sčastnaja, informacinių technologijų, fizikos mokytoja Jolita Puncevičienė 

4. Informacija apie konkursą skelbiama gimnazijos facebook.com paskyroje, etwinning 

platformoje https://twinspace.etwinning.net/95622/pages/page/706796. 

5. Informaciją teikia: 

5.1  Svetlana Sčastnaja (el.paštas swetlana22@gmail.com). 

5.2 Dovilė Blažytė-Vanagienė (el.paštas dovillester@gmail.com). 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Konkurso tikslai: 

6.1 Skatinti mokinius saugiai ir atsakingai naudoti informacines ir komunikacines 

technologijas. 

6.2 Atkreipti mokinių dėmesį į apsaugą nuo grėsmių, tykančių virtualioje erdvėje bei perteikti 

sprendimus dailės kalba. 

6.3 Ugdyti atsakomybę už savo elgesį virtualioje erdvėje. 

7. Konkurso uždaviniai:  

7.1 Skatinti mokinius analizuoti galimus pavojus, slypinčius pasauliniam voratinklyje.  

7.2 Skatinti mokinių kūrybinius eksperimentus, gebėjimą savarankiškai dirbti. 

7.3 Kurti plakatus, naudojant tapybinės, grafinės ir mišrias technikas. 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Konkurso dalyviai gali būti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių 

bei neformaliojo švietimo įstaigų mokiniai. 

9. Konkursas organizuojamas dviejuose amžiaus grupėse: 

I amžiaus grupė – 7-8 klasės; 

II amžiaus grupė – I-II gimnazinės klasės; 
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IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

 

10. Meninės kūrybos konkursui pateiktų plakatų vaizdas ir tekstas turi atitikti konkurso tikslą ir 

uždavinius. Konkursui dailės darbai siunčiami arba pristatomi iki 2019 m. sausio 28 d. (galioja 

pašto antspaudas) adresu: Ežero g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.,  mokinių meninės kūrybos – 

plakato – konkursui „SMS žinutė iš kitapus ekrano“  

11. Konkursui pateiktas plakatas turi atitikti konkurso temą „SMS iš kitapus ekrano“. 

12. Konkurso dalyviai patvirtina, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus Lietuvos 

Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai. 

13. Konkursui pateikiami plakatai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

13.1 plakato matmenys – A3 formato lapas 

13.2 Plakatai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis (ne kompiuterine technika). 

13.3 Draudžiama naudoti maistines, gamtines medžiagas bei pastelines kreideles.  

13.4 Plakatai turi būti: 

13.4.1 užbaigti;  

13.4.2 estetiški; 

13.4.3 kūrybiški; 

13.4.4 originalios kompozicijos; 

13.4.5 plakato žinutė įskaitoma, raiškaus šrifto. 

13.5 Konkurse gali dalyvauti 1-2 asmenų darbai. 

13.6 Kiekvienos švietimo ugdymo įstaigos pedagogai atrenka iki 5 darbų (vienoje amžiaus 

grupėje). 

13.7 Kitoje plakato pusėje, dešinėje (apačioje) turi būti priklijuota kūrybinio darbo metrika 

(pildoma Times New Roman 12 šriftu) (žr. priedą Nr. 1). Darbai be šios metrikos 

vertinami nebus. 

14. Darbai atgal nebus siunčiami.  

15. Nekokybiški darbai nebus eksponuojami. 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. sausio 28 d. vyks darbų atranka (siuntimas 

vertinimui, eksponavimui). 

15. Nuo 2020 m. sausio 29d.  iki 2020 m. vasario 4d.  vyks darbu vertinimas. 

16. Konkurso laimėtojai bus skelbiami 2020 vasario 10d.  

17. Geriausių darbų autoriams ir jų pedagogams bus įteikti diplomai, padėkos raštai bei 

malonios staigmenos. 

18. Kiekviena įstaiga turės įvertinti pateiktus darbus (savo mokinių darbus nebus galima 

vertinti). 

19. Darbai vertinimui bus sukelti: https://twinspace.etwinning.net/95622/pages/page/706796 

20. Geriausiai įvertinti 5 darbai bus pateikti vertinti komisijai, balai bus sumuojami. 

21. Konkurso vertinimo komisija atsižvelgs į:   

21.1 plakato atitikimą konkurso tikslui; 

21.2 kūrybiškumą; 

21.3  kompozicijos originalumą; 



21.4 užbaigtumą; 

21.5 estetiškumą;  

21.6 plakato žinutės įskaitomumą, šrifto raiškumą. 

22. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 3 geriausius (iš viso 6 

darbus). 

23. Atrinkti darbi bus eksponuojami:  https://www.draugiskasinternetas.lt 

 

VI. KITOS SĄLYGOS 

 

24. Pateikdami plakatus konkursui, dalyviai suteikia organizatoriams teisę neatlygintinai viešai 

skelbti atsiųstus darbus, nurodant autoriaus vardą ir klasę. 

25. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio 

pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais 

bei juos tvarkys vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų 

tvarkymą. 
26. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu 

konkurse. 

27. Organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Priedas Nr. 1 

 

Konkursinio darbo pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė  

Amžius  

Ugdymo įstaiga  

Mokytojo, rengusio mokinį, vardas, 

pavardė 

 

Kontaktai, kuriais būtų galima susisiekti su 

mokytoju, rengusį mokinį 

 

 

  



Priedas Nr.2 

BALSAVIMO REZULTATAI 

 

Mokyklos pavadinimas_______________________________ 

 

Darbas Vertinimas 

Darbas Nr.1  

Darbas Nr.2  

Darbas Nr.3  

Darbas Nr.4  

Darbas Nr.5  

  

 

 

 


