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LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS  OLIMPIADOS II ETAPO NUOSTATAI 

 

 

I. OLIMPIADOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Olimpiados tikslas – plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką. 

2. Olimpiados uždaviniai: 

2.1. vykdyti sistemingą Lietuvos mokinių kultūrinę edukaciją, padedančią įgyti kultūrinių 

įgūdžių, meninės ir kultūrinės kompetencijos; 

2.2. ugdyti mokinių kūrybinius, tarpusavio bendradarbiavimo ir projektinio darbo įgūdžius.  

2.3. sudaryti mokiniams geresnes galimybes pažinti kultūrinį paveldą;  

2.4. skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimą su muziejais, 

bibliotekomis, archyvais, kitomis kultūros įstaigomis; 

3. Atrinkti mokinius – III (šalies) olimpiados etapo dalyvius. 

 

II. OLIMPIADOS DALYVIAI 

4. Prienų rajono 8–10 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai bei meno mokyklos mokiniai. 

Tie mokiniai, kurie mokosi keliose mokymo įstaigose pagal formaliojo švietimo ir / ar neformaliojo 

vaikų švietimo programas, laisvai pasirenka, kuriai įstaigai jie atstovaus. 

5. Dalyvių skaičius neribojamas. 

 

III. OLIMPIADOS ORGANIZAVIMAS 

6. Olimpiadą organizuoja Prienų rajono savivaldybės dailės mokytojų metodinis būrelis, 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba, Prienų meno mokykla. 

7. Olimpiada įvyks 2022 m. vasario 28 d. 9.00 val. Prienų meno mokykloje įprastu 

kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į COVID-19 diktuojamas aplinkybes. 
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8. Būtina dalyvių išankstinė registracija el. paštu danguole.damijonaityte@gmail.com  iki 

vasario 24 d. Registruojantis nurodyti mokinio vardą, pavardę, mokyklą, klasę, parengusio mokytojo 

vardą ir pavardę. 

 

IV. OLIMPIADOS VYKDYMO TVARKA IR VERTINIMAS 

 

9. Mokiniai turi atlikti vieną A2 formato (jei diptikas A3 formato) I etapo (namų) kūrybinį 

darbą tema „Laikmečių atradimai“. 

10. Darbai gali būti atlikti bet kokia technika, tvarkingi, pasportuoti, paruošti eksponuoti.  

11. Namų kūrybinius darbus ir olimpiados metu atliktas užduotis vertina Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija. 

12. Vertinimo kriterijai:  

12.1. kūrybinės I etapo namų užduoties atlikimas: idėjos originalumas, meninės ir techninės 

raiškos priemonių valdymas (kompozicija, idėjos ir formų santykis, pasirinktos dailės technikos 

išmanymas ir tikslingas taikymas, drąsa) – 30 taškų; 

12.2. pokalbis (iki 5 min.) apie I etapo namų užduoties atlikimą: kūrybinio sumanymo 

atskleidimas (pristatymas žodžiu), pasirinktos technikos pagrįstumas. Gebėjimas laisvai, 

argumentuotai komunikuoti, pokalbio metu atsiskleisti kaip unikaliai, savarankiškai, kūrybingai 

asmenybei  – 20 taškų; 

12.2.  kūrybinės II etapo užduoties atlikimas olimpiados metu: idėjos originalumas, meninės ir 

techninės raiškos priemonių valdymas (kompozicija, idėjos ir formų santykis, pasirinktos dailės 

technikos išmanymas ir tikslingas taikymas, drąsa) – 30 taškų; 

12.3. Pokalbis (iki 5 min.) apie II etapo užduoties atlikimą: kūrybinio sumanymo atskleidimas 

(pristatymas žodžiu), pasirinktos technikos pagrįstumas. Gebėjimas laisvai, argumentuotai 

komunikuoti, pokalbio metu atsiskleisti kaip unikaliai, savarankiškai, kūrybingai asmenybei – 20 

taškų: 

12.4. daugiausiai dalyvis olimpiadoje gali surinkti 100 taškų.  

13. II etapo užduoties atlikimo trukmė – 2,5 val. 

14. Jei olimpiada vyktų nuotoliniu būdu: 

14.1. Mokiniai turi iki vasario 24 d. (imtinai) įkelti savo kūrybinį I etapo namų darbą vienu 

skaitmeninio pdf. formato dokumentu į elektroniniu paštu atsiųstą dalyvio registracijos anketą. Failo 

pavadinime turi būti įrašyta: vardas, pavardė. Maksimalus dokumento dydis 5 MB. 

mailto:danguole.damijonaityte@gmail.com
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14.2. Olimpiados nuotoliniu būdu vykdymas ir vertinimas:  

14.2.1. Dalyviai jungiasi prie vaizdo kambario elektroniniu paštu atsiųsta nuoroda Zoom 

platformoje savo vardu ir pavarde. Vaizdo kamera turi būti įjungta, mikrofonas išjungtas.  

14.2.2. Vykdant pokalbį, dalyviai įsijungia mikrofoną, vaizdo kamera turi būti įjungta.  

14.2.3. Atliekant II etapo užduotį, dalyviai gali palikti vaizdo kambarį ir darbą atlikti  

savarankiškai. 

14.2.4. Atliekant II etapo užduotį dalyviai turi padaryti dvi darbo eigos atlikimo foto 

nuotraukas: tarpinę ir  užbaigto darbo. Savo kūrybinį darbą ir tarpinio darbo nuotraukas mokinys 

įkelia iki nurodyto laiko vienu skaitmeninio pdf. formato dokumentu į olimpiados dieną elektroniniu 

paštu atsiųstą dalyvio darbo registracijos anketą. Failo pavadinime turi  būti įrašyta: vardas, pavardė. 

Maksimalus dokumento dydis 5 MB. 

14.2.5. Mokinys, teikdamas I ir II etapų darbus vertinimo komisijai, garantuoja, kad 

pateikiamas kūrinys (-iai) yra jo(s) kūrybinės veiklos rezultatas. 

15. Jei olimpiada vyktų įprastu kontakto būdu: 

15.1. Mokiniai turi atsivežti po vieną A2 formato (jei diptikas A3 formato) I etapo (namų) 

kūrybinį darbą  nuostatų 9 punkte nurodyta tema.  

15.2. Olimpiados metu mokiniai atlieka praktinę užduotį ant A2 formato popieriaus. 

Popieriumi mokiniai aprūpinami, bet gali turėti ir savo, tačiau jame atlikti užduotis leidžiama tik tuo 

atveju, jeigu yra olimpiadą organizuojančios institucijos žyma (antspaudas). Žyma dedama prieš 

pradedant atlikti užduotį.   

15.3. Priemones užduočiai atlikti (guašą, akvarelę, teptukus ir kt.) mokiniai turi atsivežti 

patys.  

16. Dalyvių registracija olimpiadoje laikoma mokinio sutikimu, kad jo paties arba jo darbų 

atvaizdai, užfiksuoti olimpiados metu, būtų naudojami internete, spaudoje ar kitose visuomenės 

informavimo priemonėse. 

17.  Dalyvavimas olimpiados antrajame etape reiškia autoriaus sutikimą su visais nuostatuose 

išvardintais punktais.  

 

V. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

18. Mokiniai, užėmę I–III vietas, apdovanojami Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus diplomais, juos parengę mokytojai – padėkos raštais.  
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19. Kiti olimpiados dalyviai bei juos parengę mokytojai apdovanojami Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos ir dailės mokytojų metodinio būrelio padėkos raštais. 

20. Mokinys, surinkęs daugiausiai taškų, dalyvauja Lietuvos mokinių dailės olimpiados III 

etape. 

 

_________________________ 


