PROGRAMA VAIKAMS IR JAUNIMUI
MENINĖS KŪRYBOS DARBŲ KONKURSAS
„MANO GAMTOS SAPNAI“, „AŠ IR MANO PAJŪRIS“
2021 m.

Gamtoje esantis žmogus gali visiškai atsiverti, pajusti savo tikrąją
prigimtį, harmoniją, natūralumą, o svarbiausia – tikrumą.
Turim nuostabaus grožio gamtą – gerbkime ją, mylėkime, jauskime ir
mokėkime atskleisti savo jausmus per kūrybą kitiems.

KONKURSO NUOSTATAI

SĄLYGOS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso temomis „Mano
gamtos sapnai“, „Aš ir mano pajūris“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vaikų ir jaunimo meninės
kūrybos darbų konkurso „Mano gamtos sapnai“, „Aš ir mano pajūris“ (toliau – Konkursas) tikslą,
organizavimą, temas, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas, konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką
ir darbų viešinimo sąlygas.
1.2 Konkurso organizatorius – viešoji įstaiga „Ars Major“ , „BALTIC ECO THINGS d'Art Design Baltic Group“ ir
Dailės mokytojų asociacija kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos
jūrų muziejumi, KTU, UKM, Klaipėdos I. Kanto viešaja biblioteka— ketina parengti ir vykdyti UNESCO pasaulio
paveldo Lietuvoje metams skirtą (dėl COVID-19 pandemijos nukeltą į 2021 m.) programą vaikams ir
jaunimui, surengti Lietuvos mokinių meninės kūrybos darbų konkursą temomis „Mano gamtos sapnai“, „Aš ir
mano pajūris“ bei parodas.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1 Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos, įskaitant ir užsienio lietuvių, vaikams ir jaunimui dailės kalba
išreikšti savo santykį su gamta, skatinti juos pažinti gimtąjį kraštą, kultūros ir gamtos paveldą, meninės
raiškos kalba atskleisti Lietuvos gamtos grožį.
2.2 Konkurso uždaviniai – ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinę savimonę, puoselėti jų kūrybinius ir meninius
gebėjimus, skatinti jaunosios kartos gretose kultūrinio ir gamtos paveldo aktualinimą; atliekant kūrybinius
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darbus, ieškoti netradicinių meninių raiškos priemonių, puoselėti gamtosaugos vertybines nuostatas, ugdyti
Lietuvos, įskaitant užsienio lietuvių, vaikų ir jaunimo bendruomeniškumo jausmą.
III. KONKURSO DALYVIAI
3.1 Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir lituanistinių mokyklų užsienyje ikimokyklinio ugdymo įstaigas
lankantys vaikai, bendrojo lavinimo mokyklų, menų gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų
švietimo tiekėjų įstaigų mokiniai ar savarankiški asmenys.
3.2 Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama, vertinant konkurso dalyvių
atsiųstus kūrybinius darbus:

 I amžiaus grupė – 4 - 6 metų;
 II amžiaus grupė – 7 - 10 metų;
 III amžiaus grupė – 11 - 14 metų;
 IV amžiaus grupė – 15 - 18 metų.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4.1 Konkursas vyksta nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d. Konkurso dalyviai individualiai ar per
ugdymo įstaigą registruoja/si:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrvfUVB73dmX3zgzr8kCMar5p0NEfwZUXtjcNHawr1tl_RqQ/vi
ewform iki 2021 m. kovo 30 d.
4.2 Konkurso dalyviai (vaiko tėvai ar globėjai / juos parengusieji mokytojai) meninės kūrybos nuskenuotus (iki
150 dpi) arba nufotografuotus (fotografijos siunčiamos skaitmeniniu JPG formatu, nuotraukos formatas
neturi viršyti 5 MB, viena kraštinė minimaliai 2000 pikselių) darbus siunčia iki balandžio 15 d. (imtinai) el. p. :
betadbg@gmail.com
El. laiške Subject lauke reikia nurodyti „Konkursui“ bei pateikti (prisegti) DALYVIO anketą ir SUTIKIMO
formą. Anketą ir formą rasite: www.betadbg.com. Darbų (atrinktos) nuotraukos bus eksponuojamos
Dailės
mokytojų
asociacijos
puslapyje:
https://www.facebook.com/daileirmokykla/
ir
www.betadbg.com
4.3 Konkursui teikiami darbai turi atitikti darbams keliamus reikalavimus, išdėstytus šių Nuostatų -V- skyriuje
„Reikalavimai darbams“.
4.4 Organizatorių ir konkurso partnerių sudaryta vertinimo komisija iš kiekvienos amžiaus grupės atrinks po
30 darbų parodai. Atrinktų darbų autoriai ir juos parengusieji mokytojai 2021 m. balandžio 20 d. el. paštu
gaus pranešimus; taip pat informacija bus paskelbta Dailės mokytojų asociacijos puslapyje:
https://www.facebook.com/daileirmokykla/
4.5 Komisijos atrinktų skaitmeninių darbų autoriai (mokytojai / vaikų tėvai) turės pateikti originalus siunčiant
paštu ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 1 d. Voke turi būti įdėtas vaiko tėvų sutikimo viešinti (interneto
erdvėje, spaudoje, kataloge ir kt.) vaiko darbą (autoriaus vardas ir pirmoji pavardės raidė, vaiko amžius,
ugdymo įstaiga) raštas (A4 lape).
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4.6 Konkurso laureatai ir juos parengusieji mokytojai bus papildomai informuoti, pakviesti į parodos
pristatymą ir konkurso šventę (jeigu bus atšaukti ribojimai dėl COVID -19 pandemijos ar kt.). Konkurso
rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami 2021 m. lapkričio mėn. organizatorių
tinklapyje
www.betadbg.com
ir
Dailės
mokytojų
asociacijos
puslapyje:
https://www.facebook.com/daileirmokykla/
4.7 Pasibaigus konkursui, autorių paštu išsiųsti originalūs darbai nebus grąžinami.
V. REIKALAVIMAI DARBAMS
5.1 Konkurso dalyviai gali pateikti kūrinį viena iš dviejų pasirinkta konkurso temomis: „Mano gamtos sapnai“
arba „ Aš ir mano pajūris“.
5.2 Darbams atlikti gali būti pasirinkta įvairi technika (akvarelė, guašas, aplikacija, koliažas). Kūrybiniai darbai
gali būti atlikti ir mišria technika.
5.3 Darbų matmenys – 29,7 x 42 cm (A3 formatas). Neatitinkantys formato ir nekokybiški (jeigu siunčiami el.
Paštu, – prastos kokybės skenuoti ar nufotografuoti darbai ir, jeigu siunčiami Lietuvos paštu, suplėšyti,
suglamžyti, susukti į ritinį) kūrybiniai darbai nebus vertinami.
5.4 Vertinami tik originalūs mokinių ir vaikų darbai.
5.5 Prie kiekvieno atsiųsto Lietuvos paštu darbo (reverse, dešinėje pusėje) turi būti priklijuota darbo metrika
(Times New Roman, 12 pt), kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas,
mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, mokinio amžius, ugdymo įstaiga.
VI. DARBŲ VERTINIMAS
6.1 Organizatorių ir konkurso partnerių sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius autorių darbus.
Kiekvienoje amžiaus grupėje komisijos sprendimu bus išrinkti 5 darbai – viso 20 darbų. PAPILDOMAI BUS
SKIRTA KONKURSO ORGANIZATORIŲ NOMINACIJA. Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinktas geriausio
darbo autorius – viso 4 darbai.
6.2 Darbai bus vertinami atsižvelgiant į šiuos vertinimo kriterijus:


juose esančių kūrybinio polėkio ir kūrybinės laisvės užduota tema vyraujančią nuotaiką;



originalumą, meninę raišką;



pasirinktos atlikimo technikos pritaikomumą idėjos originalumui išreikšti.
VII. APDOVANOJIMAI

7.1 Konkurso nugalėtojai ir juos parengusieji mokytojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis.
Konkurso laureatai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis. Visi mokinius rengę mokytojai ir
vadovai bus apdovanoti el. padėkomis už dalyvavimą konkurse ruošiant mokinius.
7.2 Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami 2021 m. lapkričio 30 d.
organizatorių tinklapyje: http://www.betadbg.com / https://www.facebook.com/daileirmokykla/
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1 Konkurso ir parodos organizatoriai įgyja teisę konkursui siųstus darbus naudoti savo nuožiūra
informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus ir jo tėvų ar globėjų sutikimo ir kompensacijų), publikuoti
internetinėje erdvėje ir spausdinti savo leidiniuose.
8.2 Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės
aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai (vaiko tėvai, ar jų vaiką parengusieji mokytojai). Konkurso
dalyvių darbai autoriams negrąžinami, jie tampa VšĮ „Ars Major“ , „BALTIC ECO THINGS d'Art Design Baltic
Group“ ir Dailės mokytojų asociacijos nuosavybe.
8.3 Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus (vaiko tėvų ar globėjų) sutikimą su visomis konkurso
Sąlygomis.

Konkursą koordinuoja:

Eglė Kumpikaitė, BALTIC ECO THINGS d'Art Design Baltic Group‘ ės narė
Tel. 8 682 92390 el. paštas betadbg@gmail.com
http://www.betadbg.com/

Rasa Skripkiūnaitė, VšĮ „Ars Major“ direktorė
Tel. 8 627 73592 el. paštas arsmajor@arsmajor.eu
http://arsmajor.eu/

Rimantas Kisielius, Dailės mokytojų asociacijos prezidentas
Tel. 8 682 37664, el. paštas dmasociacija@gmail.com
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