
 

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUS 

KAUNO MIESTO DAILĖS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS 

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJA 

. 

RESPUBLIKINIO VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS MINIATIŪRŲ KONKURSO  

,,PO VYČIO ŽENKLU“,  

 SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO 100 METINĖMS,  

NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO INICIATORIAI 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius; 

Kauno miesto dailės mokytojų metodinis būrelis;  

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
Siekiama: 

1. Pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti Lietuvos valstybės kūrimosi kelią ir jį 

įprasminančius ženklus, istorines praeities ir dabarties sąsajas.  

2. Kuriant tapybines, grafines, erdvines, mišrios technikos miniatiūras, gilinti pažintį su gimtojo 

krašto istorija ir tobulinti vaizduojamosios ir taikomosios dailės raiškos įgūdžius. 

3. Plėsti mokinių akiratį, mokyti surasti informacijos šaltinius ir jais pasinaudoti. 

4. Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, leisti atsiskleisti 

mokinių individualybei. 

5. Supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla. 

 

III. KONKURSO INTEGRACINIAI RYŠIAI 

Dailė, technologijos, dorinis ugdymas, etnokultūra, istorija, literatūra, geografija. 

 

IV. KONKURSO TEMA  

Projekto dalyvių darbuose- dailės miniatiūrose (nedidelio formato tapybos, grafikos, 

aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, kompiuterinės grafikos ar mišria technika atliktuose 

kūrinėliuose) turi atsispindėti dailės kalbos priemonėmis perteiktos Lietuvos valstybės kūrimo žingsnius, 

nuo Mindaugo, Gedimino, Vytauto iki šių dienų aktualijų, saugotinų vertybių, tautinės kultūros paveldo, 

šiuolaikinių bendražmogiškų vertybių, lietuviško identiteto suvokimo ir išsaugojimo pasauliniame 

kontekste. Kuriant siūlome nukreipti mokinius domėtis savo krašto istorija ir kultūra, valstybės heraldikos 

raida, dvasinėmis vertybėmis ir kovų už laisvę atminimu, savaip perteikti patriotinių idėjų gyvybingumą, 

pilietiškumą, aktualumą, išsaugojimą ateities kartoms. 

 

                   V. KONKURSO DALYVIAI 

 

Konkurse kviečiami dalyvauti bendrojo bei neformalaus meninio ugdymo įstaigų 6–19 metų 

mokiniai ir pageidaujantys mokytojai. 

 

VII. KONKURSO  - PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA, DATA, LAIKAS 

 

                    Informacija apie konkursą skelbiama Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tinklapyje  

http://www.grusas.kaunas.lm.lt/, Kauno miesto dailės mokytojų būrelio feisbuko puslapyje 

https://www.facebook.com/Kauno-Dailės-mokytojų-būrelis-197366540600824/ ir Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro  internetinėje svetainėje  https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai  . 
 
 

http://www.grusas.kaunas.lm.lt/
https://www.facebook.com/Kauno-Dailės-mokytojų-būrelis-197366540600824/
https://www.kpkc.lt/index.php/renginiai


 
 

 Konkursas - paroda organizuojamas trimis  etapais: 

I etapas – konkursas ugdymo įstaigose.  

II etapas – respublikinė paroda – konkursas  Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. 

III etapas – geriausių darbų ekspozicija viešose miesto erdvėse ir ugdymo įstaigose (bus 

paruošta kilnojamoji paroda). 

 Konkursui pateikiamos laisvai pasirinka dailės technika atliktos miniatiūros, erdviniai objektai, 

atitinkantys projekto temą.  

 Kūriniai pateikiami ne didesni nei 10 x 14 cm, tvarkingi, paspartuoti ant 15 x 21 cm formato lapo, 

erdviniai objektai ne didesni kaip 10 x  10 x 14 cm, paruošti eksponavimui. 

 Vienas mokytojas gali pateikti iki 10 savo mokinių kūrinių ir, jei pageidauja, 1–2 savo kūrinius. 

 Kiekvieno pasparto kitoje pusėje priklijuotoje kortelėje – anketoje pateikiami šie duomenys:  

 

Miniatiūrų konkursas ,,PO VYČIO ŽENKLU“  

Autoriaus vardas  

Pavardė  

Amžius  

Kūrinio 

pavadinimas 

 

Atlikimo technika  

Darbo vadovas, el. 

paštas 

 

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas, 

adresas, pašto 

kodas, el. paštas 

 

 

 Konkurso dalyviai būtinai registruojasi el. paštu povyciozenklu@gmail.com  iki 2018-03-30 

dienos, pateikdami elektroninį dalyvio anketos ir bendro sąrašo - lydraščio variantą su autorių bei 

vadovų vardais ir pavardėmis, nurodant kontaktinius duomenis.  

 

Konkurso darbai bus vertinami nominacijomis 6-10, 11-14, 15-19 metų amžiaus grupėse . 

 Vertinant bus atsižvelgiama į idėjos originalumą, kūrybiškumą, meninį konkurso temos įprasminimą. 

 Darbus vertins vertinimo komisija, sudaryta iš muziejininkų, dailininkų ir projekto organizatorių. 

 Nugalėtojų apdovanojimo ceremonija vyks gegužės mėnesį Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. 

Apie tikslią šventės datą informuosime atskirai.  

 Parodai – konkursui pateiktos miniatiūros negrąžinamos. 

 Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti konkursui pateiktas miniatiūras neatlygintinai. 

 

Darbai pristatomi iki 2018-03-30 d. į Kauno Juozo Grušo meno gimnaziją adresu: 

 

Miniatiūrų konkursui „PO VYČIO ŽENKLU“ 

Šarkuvos g. 30, 48169 Kaunas, Lietuva 

 
Papildoma informacija teikiama el. paštu: rasskinn@gmail.com 
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