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MOKINIŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSO  

„TERRA PHANTASIA – 2019“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAI  

1. Skatinti mokinius svajoti ir kurti. 

2. Ugdyti mokinių gebėjimą kūrybiškai taikyti įvairias meninės raiškos formas, 

technikas, įgytas akademines žinias. 

3. Ugdyti mokinių darbštumą, kruopštumą, atkaklumą, reiklumą sau. 

II. ORGANIZATORIAI 

4. Konkursą organizuoja Jiezno gimnazija, Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius, Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

III. DALYVIAI 

5. Konkurse dalyvauja Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių 

mokiniai ir gimnazijų I-IV klasių mokiniai. 

IV. REIKALAVIMAI DARBAMS 

      6.  Darbai gali būti erdviniai –  vientisa kompozicija  (ne iš atskirų detalių),  o tapybos 

 ar grafikos kūriniai  atlikti  ant A3 formato. 

7. Darbų atlikimo technika – akvarelė, guašas, grafika ir kitos medžiagos, reikalingos  

kuriant erdvinius darbus. 

8. Kolekcija sudaroma tik iš darbų, anksčiau nedalyvavusių konkursuose. 

9. Darbų skaičius ribojamas: vienas autorius gali pateikti konkursui ne daugiau kaip 1 

darbą. 

10. Darbai ant foninio popieriaus neklijuojami, nepaspartuojami. 

11. Darbai turi būti estetiški ir tvarkingi. 

12. Ant darbo vidinės pusės turi būti kortelė, kurioje nurodyta: mokykla, autoriaus 

vardas, pavardė, klasė, darbo pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė (vardai, pavardės rašomos 

pilnai). Kortelės forma pridedama (1 priedas). 

13. Reikalavimų neatitinkantys darbai konkurse nedalyvauja. 

14. Darbai konkursui pateikiami iki 2019 m. kovo 1 dienos į Jiezno gimnaziją arba 

Prienų švietimo pagalbos tarnybą. 
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15. Dalyviai registruojami el. paštu, užpildant dalyvių anketą, iki 2019 m. kovo 1 d. 

Dalyvių anketą siųsti el. paštu: mokykla@jieznas.prienai.lm.lt 

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

16. Parodos atidarymas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas įvyks 2019 m. kovo 15 d. 

12 val.  Jiezno gimnazijoje.  

                           

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

17. Darbus vertina komisija, kurią sudaro organizatoriai – Jiezno gimnazija. 

18. Darbai bus vertinami, juos suskirsčius į grupes pagal amžių: 

1-oji grupė – 5-8 klasės; 

2-oji grupė – gimnazijos I-IV klasės. 

19. Vertinimo kriterijai: originalumas, kompozicija, atlikimo kokybė. 

20. Geriausiais pripažintų darbų autoriai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais, 

padėkos raštais.  

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA 

21. Pateikdamas darbą konkursui, dalyvis sutinka, kad konkurso dalyvio duomenys bus 

naudojami viešinimo tikslais, organizatorių internetinėse svetainėse ir (ar) pateikiami spaudoje. 

22. Telefonai pasiteirauti: 

Jiezno gimnazija (8-319) 57118 

Prienų švietimo pagalbos tarnyba (8-319) 52081 

 

VII. DALYVIŲ ANKETA 

 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos 

pavadinimas 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Klasė Darbo 

pavadinimas 

Mokinį ruošusio 

mokytojo 

vardas, pavardė  

      

      

      

 

 

___________________________ 
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1 priedas 

 

 

 

 

 

Kortelės, klijuojamos ant darbo vidinės pusės, forma: 

 

 

 

________________________ 
mokyklos pavadinimas 

________________________ 
klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 
darbo pavadinimas 

________________________ 
mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 
mokyklos pavadinimas 

________________________ 
klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 
darbo pavadinimas 

________________________ 
mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 
mokyklos pavadinimas 

________________________ 
klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 
darbo pavadinimas 

________________________ 
mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 

 

________________________ 
mokyklos pavadinimas 

________________________ 
klasė, autoriaus vardas, pavardė (netrumpinti) 

________________________ 
darbo pavadinimas 

________________________ 
mokytojo vardas, pavardė (netrumpinti) 


