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NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio moksleivių integruoto dailės ir technologijų konkurso „Margas gyvenimo ratas“ 

skirto K.Donelaičio 300 gimimo metinėms paminėti (toliau – Konkursas) nuostatai nustato 

Konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

2. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybinius polinkius ir suteikti galimybę atskleisti dailės 

bei technologijų kompetencijas. 

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. Skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą interpretuojant K.Donelaičio 

kūrybos elementus šiuolaikiškai; 

3.2. Skatinti mokinių saviraišką, kuriant originalius kūrybinius darbus; 

3.3. Domėtis kultūriniu paveldu ir jo puoselėjimu; 

3.4. Skatinti  projektu pagilinti istorines, literatūrines, etnines žinias. 

3.5. Skatinti gimnazijų bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

 4. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos gimnazijų 9-12 klasių moksleiviai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

5. Konkursą organizuoja Vilniaus Žirmūnų gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai 

direktoriaus įsakymu. 

6. Siūlomos temos: 

6.1.Etnografinė tematika; 

6.2.Pasirinkto K.Donelaičio kūrinio iliustracija; 

6.3.K. Donelaičio  kūrybos improvizacija. 

6.4.Šrifto kompozicija. 

7.Reikalavimai technologiniam darbui: 

7.1.Konkursui pateikiamas erdvinis ar plokštuminis darbas, pagamintas iš įvairių medžiagų 

pasirinkta technika (tekstilės, medžio ir metalo  darbai).  Matmenys ne didesni 1x1 m. 

7.2.Prie kūrybinio  darbo turi būti kortelė, kurioje užrašyta: savivaldybė, mokyklos pavadinimas, 

adresas, autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, klasė, temos pavadinimas,  konsultavusio mokytojo (-ų) 

vardas ir pavardė. 

7.3.Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų, neestetiškų darbų. 

 

 

 

 



8.Reikalavimai dailės darbui: 

8.1.Darbai ne didesni nei A3 formatas. 

8.2.Prie kiekvieno darbo turi būti kortelė, kurioje užrašyta: savivaldybė, mokyklos pavadinimas, 

adresas, autoriaus (-ių) vardas ir pavardė, klasė, temos pavadinimas,  konsultavusio mokytojo (-ų) 

vardas ir pavardė. 

8.3.Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų, neestetiškų darbų. 

 

 

V. DARBŲ VERTINIMAS 

9.Mokykla gali atsiųsti po 2 dailės ir po 1 technologijų darbus. 

10. Iš pateiktų temų dailės ir technologijų grupėse bus atrinkti originaliausi, kūrybiškiausi, 

meniškiausi darbai.  

11. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, idėjos originalumas, kokybiškas atlikimas, technikos 

išmanymas. 

12.Geriausių kūrinių autoriai kviečiami į baigiamąjį konkurso etapą. 

 

VI. VIETA IR LAIKAS 

13. Registruotis iki 2013 m. gruodžio 5 d. el. paštu: sonata.pe@gmail.com,  

14. Dailės ir technologijų kūrinius pristatyti iki 2013 m. gruodžio 20 d. paštu (Konkursui „Margas 

gyvenimo ratas“, Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Žirmūnų g. 37, LT-06107 Vilnius) arba atvežti į 

mokyklos raštinę. Užpildyti lentelę (1 priedas). 

15. Paroda veiks 2014m. sausio 14-24d. 

16. 2014 m. sausio 24 d. 12 val. vyks baigiamasis konkurso etapas: darbų paroda ir 

laureatų apdovanojimai. Vieta bus patikslinta. 

17. Paroda apkeliaus visas zonas iš kurių dalyvavo gimnazijos. 

18. Geriausi darbai bus eksponuojami Lietuvos gimnazijų asociacijos konferencijoje mokslo metų 

pabaigoje. 

19.  Darbai atsiimami po renginio. 

20. Telefonai ir el. paštai pasiteirauti:  

dailės mokytoja metodininkė Sonata Pečiulienė, tel. 868726300, el. paštas:  sonata.pe@gmail.com  

technologijų mokytoja Vaida Gailiūnienė – tel. 8 68447551, vaidag.vzg@gmail.com 

 

VII. VYKDYMO TVARKA 

21. Konkurso darbus vertina Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta vertinimo komisija. 

22. Laureatai skelbiami ir apdovanojami 2014 m. sausio 24 d. 12 val. baigiamojo 

konkurso etapo metu. 

23. Konkurso laureatai bei jų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

 

VII. Partneriai:  
LGA – Lietuvos Gimnazijų asociacija. 

LEU-Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedra 
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1 priedas: 
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Dalyvių sąrašas 

 

----------------------------------------Mokyklos pavadinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė, 

klasė 

 

Darbo pavadinimas Parengusio mokytojo 

vardas, pavardė 

Mokytojo el. pašto 

adresas 

     

     

     

 

 


