PATVIRTINTA
Panevėžio gamtos mokyklos direktoriaus
2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VĮ-97
KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO
„NEĮPRASTAS KALĖDŲ DŽIAUGSMAS“
NUOSTATAI
Grėsminga klimato kaita ir sąmoningas poreikis apsaugoti aplinką skatina ugdyti suvokimą,
kad kasdieninis mūsų vartojimas turi būti labai pamatuotas. Nebūtina viską pirkti, kartais geriau
pagaminti pačiam. Puoselėjant šią idėją, galima natūraliomis, neįprastomis priemonėmis sukurti
savitą kalėdinės eglutės žaisliuką bei patirti neįprastą Kalėdų džiaugsmą.

I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Konkurso „Neįprastas Kalėdų džiaugsmas“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato tikslus,
reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir
apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Panevėžio gamtos mokykla.
3. Konkurso tikslas – skatinti kūrybiškumą, domėjimąsi etnine kultūra, liaudies kūryba, suteikiant
dalyviams galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą kuriant netradicinį žaisliuką eglutei.
II. DALYVIAI
4. Konkurse gali dalyvauti Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai (5-7m.) ir
Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 1 – 8 klasių mokiniai.
III. ORGANIZAVIMAS
5. Informacija apie Konkursą skelbiama Panevėžio gamtos mokyklos internetinėje svetainėje
www.gamtosmokykla.lt -Naujienos.
6. Visi pateikti kūrybiniai darbai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių Konkurso dalyvių.
7. Kalėdiniam žaisliukui sukurti naudojamos tik gamtinės medžiagos.
8. Kūrybinį darbą nufotografuoti kabantį ( pvz.ant eglutės ar bet kokios medžio šakos).
9. Kalėdinio žaisliuko fotografija turi būti kokybiška, gerai įžiūrima.
10. Mokytoja/auklėtoja gali atsiųsti ne daugiau nei 3 kūrybinių darbų nuotraukas JPG formatu.
Kiekviena fotografija turi būti pavadinta autoriaus vardu ir pavarde.
11. Kalėdinio žaisliuko nuotrauka ir dalyvio informacinė kortelė (Priedas Nr.1) siunčiami el. p
pgmkonkursai@gmail.com iki 2020-12-09.
12. Konkurso rezultatai bus paskelbti iki 2020-12-18. Vertinimo komisijos atrinktos geriausių
darbų fotografijos bus eksponuojamos mokyklos internetinėje svetainėje www.gamtosmokykla.ltRenginiai.
IV. KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
13. Konkurso kūrybinius darbus fotografijose vertins trijų narių komisija virtualiu būdu.
14. Vertinimo kriterijai:
14.1. Idėjos ir temos atitikimas.
14.2. Kūrybinio darbo originalumas ir funkcionalumas.
14.3. Naudotos technikos, priemonių savitumas.
14.4. Estetinis kūrybinio darbo vaizdas.
15. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, plagijuoti, ne laiku pristatytos nuotraukos,
nebus vertinami.

16. Komisijos sprendimu, dešimties geriausių darbų autoriai bus apdovanoti prizais. Dėl prizų
atsiėmimo būdo dalyvių mokytojai/aulėtojai bus informuoti elektroniniu laišku.
17. Visiems Konkurso dalyviams bus išsiųstos elektroninės padėkos.
18. Mokytojams, inicijavusiems ugdytinių dalyvavimą Konkurse, bus išsiųstos elektroninės
pažymos.
19. Papildoma informacija teikiama tel. 8 612 26338 arba elektroniniu paštu
pgmkonkursai@gmail.com.

__________
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