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KONKURSO „LIETUVOS LAISVĖS JUOSTA“ NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Šie nuostatai reglamentuoja kūrybinių darbų konkurso ,,Lietuvos laisvės juosta“ (toliau
–konkurso) tikslus, organizavimo tvarką, vertinimą, dalyvių apdovanojimą, skirto
Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui paminėti.

II.

KONKURSO TIKSLAI
1. Lavinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kūrybiškumą, vaizduotę, saviraišką;
2. Aktyvinti meninę veiklą, iniciatyvumą;
3. Ugdyti pilietiškumą.

III.

DALYVIAI
Vilniaus rajono pagalbos vaikui specialistai ir jų ugdytiniai (priešmokyklinės grupės ir 1
– 8 klasių mokiniai).

IV.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

1.

Konkursą organizuoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Vilniaus
rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis.

1.1


Konkursas organizuojamas etapais:

Mokyklinis etapas – vyksta iki sausio 31 d. Įstaigų pagalbos vaikui specialistai organizuoja
konkursą, išrinkdami iki 4 geriausių savo ugdytinių darbų. Laimėtojai pildo dalyvio paraišką
(forma pridedama) ir siunčia el. pašto adresu:

<julija_lucun@yahoo.com>



Švietimo įstaigoje už konkurso organizavimą atsakingi: pagalbos vaikui specialistai.



Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir technika (piešimas, siuvinėjimas,
klijavimas, koliažas, aplikacija, mezgimas ir t.t);



Darbas turi būti parengtas kaip juosta, rekomenduojami matmenysi: 5x30 cm.;



Kūrybinis darbas (juosta) siunčiamas kartu su atspausdintu registracijos lapu. Ant juostos
tvirtinama kortelė su autoriaus vardu, amžiumi ir ugdymo įstaigos pavadinimu. Kortelės
matmenys: 5x3 cm. Šriftas Times New Roman, 12 dydis.

1.2

Rajoninis etapas – vasario 15 d. Kūrybiniai darbai bus vertinami komisijos ir išrinkti
kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai.

1.3

Kūrybinius darbus iki vasario 15 d. siųsti adresu:


2.

Vilniaus r. Rudaminos F. Ruščico gimnazija, Gamyklos g. 22B, Rudamina,
LT- 13249 Vilniaus r, spec. pedagogei Tatjanai Lozovajai
Kiekvienas darbas bus eksponuojamas internetinėje svetainėje
www.laimingasvaikas.jimdo.com

3.

Informacijos ieškokite internetinėje svetainėje www.laimingasvaikas.jimdo.com ir
www.ppt.vrsa.lt

V.

KONKURSO VERTINIMAS

1.

Konkurso dalyvių kūrybinius darbus vertina ir rezultatus apibendrina komisija.

2.

Kūrybiniai darbai vertinami pagal tris kriterijus:

3.

VI.



Kūrybinio darbo turinys (temos atitikimas ir atskleidimas);



Kūrybinio darbo originalumas;



Kūrybinio darbo meniškumas.

Kūrybiniai darbai vertinami pagal šias amžiaus grupes:


Priešmokyklinis ugdymas;



1 – 4 klasės;



5 – 8 klasės;

REZULTATŲ PASKELBIMAS

Kiekvienoje amžiaus grupėje bus išrinkti I, II, III vietų laimėtojai ir vasario 26 d. paskelbti
internetinėse svetainėse www.laimingasvaikas.jimdo.com ir www.ppt.vrsa.lt.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
1.

Laimėtojus apdovanoja konkurso organizatoriai ir rėmėjai.

2.

Visus antrojo etapo konkurso dalyvius ( vaikus ir juos rengusius pagalbos vaikui
specialistus) apdovanoja Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba diplomais ir
padėkos raštais.

VII.

KITA
1. Kūrybiniai darbeliai nebus grąžinami.
2. Iškilus klausimams dėl konkurso organizavimo, kreiptis:
Irena Prokopovič: iren0502@mail.ru
Tatjana Lozovaja: tatjana.lozovaja172@gmail.com
Justina Valterė: justinavaltere@gmail.com
Danuta Stefanovič: stdanusia@gmail.com
Julija Skripskienė: julija_lucun@yahoo.com
Danuta Banevič: banievic@gmail.com
Renata Gerasim : r.gerasim@hotmail.com

