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RAJONINĖS ANGLŲ KALBOS IR DAILĖS TARPDALYKINIŲ PROJEKTINIŲ  

MOKINIŲ DARBŲ INTERNETINĖS PARODOS-KONKURSO 

„SNAIGĖS MAGIJA / THE MAGIC OF A SNOWFLAKE“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rajoninės anglų kalbos ir dailės tarpdalykinių projektinių mokinių darbų internetinės parodos-

konkurso „Snaigės magija / The magic of snowflake“ iniciatorius ir organizatorius yra Prienų r. Veiverių 

Tomo Žilinsko gimnazija, partneris – Prienų švietimo pagalbos tarnyba. 

2. Konkursu siekiama skatinti domėjimąsi anglų kalba ir daile, lavinti vaizduotę bei gebėjimus 

meniškai pavaizduoti rašytinį tekstą. 

 

II SKYRIUS 

RENGINIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas: ugdyti anglų kalbai ir dailei gabius mokinius. 

4. Uždaviniai: 

4.1. Sudaryti pozityvias sąlygas lavėti mokinių gebėjimams, integruoti turimas žinias ir gebėjimus į 

kūrybinę veiklą, puoselėti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. 

4.2. Skatinti mokinius kurti anglų kalba, lavinti vaizduotę ir vizualizuoti tekstą. 

4.3. Skatinti mokytojų iniciatyvą padėti gabiems mokiniams pasiruošti renginiams. 

4.4. Skatinti šiandieninius mokinius ieškoti visiems prieinamų būdų netradiciniam mokymui(si).   

 

III SKYRIUS 

RENGINIO DALYVIAI 

 

5. Renginio dalyviai yra Prienų rajono savivaldybės mokyklų 5, 6, 7 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

RENGINIO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR VIETA 

 

6. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, nuo 2022 m. spalio 24 iki lapkričio 21 dienos spalvotai 

skenuotus darbus .JPG formatu siunčia elektroniniu paštu: mokytoja.evita@gmail.com su nuoroda: 
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iliustracijų konkursui „Snaigės magija“. Pdf formatas yra netinkamas, kadangi šiuo formatu nėra 

galimybės darbus  įkelti į elektroninę knygą  

7. Darbai bus įvertinti iki 2022 m. gruodžio 2 dienos. 

8. Konkurso baigiamasis renginys vyks 2022 m. gruodžio 7 d. 12.00 val. nuotoliniu būdu, Zoom 

platformoje. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta prieš renginį. 

9. Darbų paroda bus paskelbta Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ir  Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos internetinėse svetainėse nuo 2022 m. gruodžio 7 d.  

 

V SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

10. Mokinys anglų kalba sukuria 80-100 žodžių menišką tekstą  (eilėraštį, vaizdingai parašytą 

pastraipą, kt.) tema „Snaigės magija / The magic of snowflake“ bei jį iliustruoja. 

11. Tekstas turi būti įkomponuotas į iliustraciją ir aiškiai perskaitomas. 

12. Kūrybinių darbų iliustravimo techniką ir priemones konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai.  

13. Kūrybos darbai gali būti atlikti įvairiomis grafikos technikomis.  

14. Darbų dydis – A4 formato. Darbo apačioje turi matytis kortelė su darbą atlikusio(-ių) mokinio(-

ių) vardu pavarde, klase (2 priedas). 

15. Konkursinį darbą gali atlikti vienas arba du mokiniai: vienas iš jų iliustruoja, kitas sukuria 

tekstą. Konkurso dalyvis(-iai) gali pateikti tik vieną darbą, kuris turi atitikti konkurso temą.  

16. Siunčiamos bylos pavadinimas turi būti sudarytas iš autoriaus(-ių) vardo, pavardės, mokyklos 

pavadinimo ir klasės (pvz., Vardas_Pavarde_Mokykla_Klase).  

17. Elektroniniame laiške turi būti pridėta užpildyta dalyvio  anketa, kurioje  nurodoma ruošusių 

anglų kalbos ir dailės mokytojų vardai ir pavardės, mokinio vardas ir pavardė, klasė (1 priedas). 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

18. Tekstus anglų kalba ir iliustracijas vertins Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta komisija. 

19. Vertinant bus atsižvelgiama į tekstinį bei vaizdinį temos atskleidimą ir interpretaciją, teksto 

meniškumą, iliustracijų originalumą, kūrybiškumą, estetiką, technikos netikėtumą. 

20. Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas. 

21. Visi dalyvavę mokiniai bus apdovanoti Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkomis. 

22. Geriausiems darbų autoriams bus skiriamos nominacijos. 

23. Mokinius paruošusiems mokytojams bus išduotos Prienų švietimo pagalbos tarnybos padėkos. 
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VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti šių kūrinių: jei darbai yra kopijuoti, neatitinka 

nuostatų reikalavimų  (neatitinka formato reikalavimų, netinkamai įvardintas prisegtas dokumentas, 

nebaigti piešti, neaiškus darbo autorius, mokytojai, mokykla). 

25. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus atsirinkti, publikuoti Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos internetiniame puslapyje ir facebook paskyroje.  

26. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

27. Telefonas pasiteirauti +370 685 01414. 

 

___________________________________ 
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Rajoninės anglų kalbos ir dailės 

tarpdalykinių projektinių darbų 

internetinės parodos-konkurso 

„Snaigės magija / The magic of a 

snowflake“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

RAJONINĖS ANGLŲ KALBOS IR DAILĖS TARPDALYKINIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ 

INTERNETINĖS PARODOS-KONKURSO 

„SNAIGĖS MAGIJA / THE MAGIC OF A SNOWFLAKE“ 

DALYVIO(-ĖS) ANKETA 

 

 

Mokyklos pavadinimas 

 

 

Mokinio vardas 

pavardė, klasė 

 

Konsultavusio anglų 

kalbos mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija 

 

Konsultavusio dailės 

kalbos mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija 
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Rajoninės anglų kalbos ir dailės 

tarpdalykinių projektinių darbų 

internetinės parodos-konkurso 

„Snaigės magija / The magic of a 

snowflake“ nuostatų 

2 priedas 

 

 

KŪRYBINIO DARBO AUTORIAUS KORTELĖS VIETA  

 

 

 

 

 

 

 

 


