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KONKURSO „MANO KNYGA“ NUOSTATAI

I.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaikiškos knygos kūrimo konkursas „Mano knyga“ (Toliau – konkursas), skirtas

Tarptautinę vaikiškos knygos dieną – balandžio 2 d. – paminėti.
2.

Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, sąlygas, dalyvius, organizavimą, darbo

pateikimo tvarką ir vertinimą.

II. KONKURSO TIKSLAI
3.

Skatinti vaikus sukurti originalią vaikišką knygą, atskleidžiančią vaikų gebėjimą

iliustruoti mėgstamiausių pasakų siužetą, herojus, gyvenimiškus veiksmus, teikiančią galimybių
pažinti save kaip rašytoją.
4.

Skatinti vaikus domėtis literatūra, tautosaka, padėti suprasti, jog knygelių kūrimas yra

įdomus ir prasmingas.
5.

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, žingeidumą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą iliustruoti

atskleidžiant pagrindinę mintį, siužeto eigą ir priežasties-pasekmės svarbą.
III. KONKURSO SĄLYGOS
6.

Konkurse

gali

dalyvauti

Vilniaus

rajono

švietimo

įstaigų

ikimokyklinio,

priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 1-2 klasių mokiniai.
7.

Konkursui teikiamas autorinis ar kolektyvinis darbas – sukurta vaikų knyga. Vaikams

gali padėti tėvai arba pedagogai.
8.

Vienos švietimo įstaigos vaikų, dalyvaujančių konkurse, skaičius nėra ribojamas.

9.

Knygos formatas A5.

10. Kiekviena konkurse dalyvaujanti knyga turi būti pažymėta priede pateikta lentele
(Priedas Nr.2), užklijuota kitoje knygos pusėje.
11. Vaikai knygos siužetą gali vaizduoti įvairia technika (aplikavimas, piešimas ir pan.),
gali būti užrašytas siužeto tekstas.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
12.

Konkursą organizuoja Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinio būrelio darbo grupė ir Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė
tarnyba.

13. Konkursas vyks nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.
14. Konkurso etapai: I etapas: įstaigose eksponuojamos paruoštos knygos.
II etapas: gegužės mėnesį už įstaigos ribų (Eksponavimo vieta ir
data bus tikslinama ir paskelbta elektroniniame puslapyje www.laimingasvaikas.jimdo.com ).
15. Kūrybinius darbus su dalyvavimo paraiškomis (Priedas Nr.1) iki 2018 m. gegužės 4 d.
siųsti adresais:
Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Draugystės g. 17, Valčiūnų kaimas (logopedė,
specialioji pedagogė Julija Skripskienė);
Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis, Kranto g. 21, Nemenčinė (logopedės Česlava
Urbanovič, Vaiva Ašmonaitienė);
Vilniaus r. Šv. Uršulės gimnazija, Mokyklos g. 20, Juodšiliai (logopedė, specialioji
pedagogė Danuta Stefanovič);
Vilniaus r. Pedagoginė psichologinė tarnyba, A. Mickevičiaus g. 16, Nemenčinė
(logopedė Beata Juknevičiūtė);
Vilniaus r. Nemenčinės K.Parčevskio gimnazija, Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė
(logopedė, Danuta Banievič);
Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis, Piliakalnio g. 36A, Nemenčinė
(logopedė Agata Grebneva);
Vilniaus r. Mickūnų sen., Egliškių kaimas (logopedė Renata Gerasim);
Vilniaus r. Lavoriškės, Vilniaus g. 7a (logopedė Anželika Kačkan).
V. DARBŲ VERTINIMAS
16. II etape darbus vertina Vilniaus rajono švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir
logopedų metodinio būrelio darbo grupės sudaryta vertinimo komisija.
Kiekvienas

darbas

bus

eksponuojamas

internetinėje

svetainėje

www.laimingasvaikas.jimdo.com
17. Darbų vertinimo kriterijai:
 Originalus vaikiškos knygutės siužeto pateikimas;
 Minties išraiškos tikslus pateikimas;
 Kūrybiškumas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Valčiūnų gimnazijos logopedę
J.Skripskienę el.paštu: julija_lucun@yahoo.com ir į Nemenčinės vaikų darželio logopedę
Č.Urbanovič el.paštu: ceslava69@gmail.com
19. Visi konkurso dalyviai gaus padėkas.

20. Geriausių knygų autoriai bus apdovanoti padėkomis ir prizais.
21. Konkurso dalyviai, pateikdami darbą Konkursui, sutinka, kad:
21.1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių)
darbus neatlygintinai naudoti Vilniaus rajono populiarinimo, konkurso viešinimo, informacijos
sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose renginiuose tikslais;
21.2. Konkurso dalyviai yra susipažinę su Konkurso nuostatais, sutinka su visomis juose
minėtomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Priedas Nr.1

PARAIŠKA
DALYVAUTI KONKURSE „MANO KNYGA“
Duomenys apie darbo autorius
Vaiko-(ų) vardas, pavardė, amžius
Grupė/klasė (ikimokyklinė, priešmokyklinė)
Duomenys apie pedagogą, kuris vadovavo konkursiniam darbui
Vardas, pavardė, specialybė
El. pašto adresas, telefono nr.
Duomenys apie švietimo įstaigą
Švietimo įstaigos pavadinimas
Švietimo įstaigos adresas, telefono nr.

Sutinku su visomis konkurso sąlygomis
___________________________________
(paraišką pildančio asmens vardas, pavardė)

Priedas Nr.2
Vaiko vardas, pavardė
Vaiko amžius,
Grupė/klasė
Ugdymo įstaiga
Lentelės plotis 3 cm, ilgis 5 cm

