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RESPUBLIKINĖ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA - KONKURSAS 

„ŠV. KAZIMIERO ASMENYBĖS VERTYBIŲ RAIŠKA“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

Šv. Kazimieras yra reikšmingas ne tik bažnyčiai, bet ir lietuvių tautos istorijai, kultūrai bei 

menui. Karalaitis žavus skaistumu ir jaunatve, lyriškas nusiteikimais ir tragiškas savo gyvenimu. 

Ryšys su Dievu — toks ypatingas mūsų šventojo bruožas ir kartu toks nepaprastas jo gyvenime — 

subtiliai ir išraiškingai pavaizduotas mūsų menininkų kūriniuose.  

Kviečiame visus Lietuvos mokyklų mokinius, kuriems svarbios tikrosios vertybės, pilietinė ir 

morali asmenybės pozicija, intelekto ir dvasios darna, įvairiomis meno išraiškos priemonėmis 

realizuoti savo dailės, technologijų, dorinio ugdymo, etnokultūros, istorijos, literatūros kūrybinius 

sumanymus, mintis, idėjas, įkvėpimą respublikinėje mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse 

„Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“.  

Šalies pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų 5–8 klasių mokinių kūrybinių darbų 

parodos - konkurso (toliau – Parodos-konkurso) nuostatai reglamentuoja Parodos-konkurso tikslus, 

dalyvius, organizavimo tvarką. 

Parodos-konkurso globėja – Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija.  

 

II. PARODOS-KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas – atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo – karalaičio šv. Kazimiero asmenybės 

vertybių raišką ir grožį mene.  

2. Uždaviniai:  

2.1.  netradicinėmis meninėmis išraiškos priemonėmis bei formomis ugdyti bendrąsias 

kompetencijas; 

2.2.  šiuolaikinėmis meninėmis priemonėmis įtvirtinti pozityvia morale grįstą kūrybiškumą ir 

žinias; 

2.3.  supažindinti visuomenę su šv. Kazimiero asmenybės vertybėmis, atskleidžiant ir 

įvertinant mokinių meninius gebėjimus.  

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO BEI DARBŲ VERTINIMO TVARKA 
 

3. Konkursas organizuojamas dviejose amžiaus grupėse: 

  3.1. I grupė – 5–6  klasės, 

  3.2. II grupė – 7–8 klasės. 

  4. Viena ugdymo įstaiga gali pateikti konkursui ne daugiau kaip 5 darbus. 

5. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbą, atitinkantį temą ir atliktą 

laikantis pateiktų reikalavimų. 

6. Kūrybiniai darbai konkursui gali būti atlikti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis 

(įvairia technika) arba kompiuterinėmis programomis. Darbų formatas A3 (30x42 cm). 

7. Pateikiant kūrybinius darbus konkursui privaloma nurodyti šiuos duomenis, užrašant juos 

didžiosiomis raidėmis (priklijuoti dešiniajame apatiniame darbo kampe etiketę – 7x3 cm): kūrinio 

pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė ir amžius (klasė),  mokykla, darbo vadovo vardas ir pavardė. 

8. Kūrybinius darbus konkursui prašome pateikti arba atsiųsti iki 2018 m. vasario 23 d. 

adresu: Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Vandžiogalos pl. 51, LT- 47416 Kaunas. Pavėluotai 

pateikti darbai – nevertinami.  



9. Konkurso darbus vertina Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija 2018 m. vasario 23 d. – 2018 m. kovo 2 d.. 

10. Pateikti darbai vertinami dviejose amžiaus grupėse pagal šiuos kriterijus: temos atitikimą, 

vizualinį patrauklumą, elementų išskirtinumą ir meniškumą, kūrinio išbaigtumą. 

11. Mokytojams, ruošusiems mokinius konkursui, bus išduodamos Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro pažymos (atsispausdinti: http://www.kpkc.lt/veikla/pazymos.html). 

12. Kūrybinių darbų konkurso dalyviams ir jų mokytojams nurodytu elektroniniu paštu bus 

išsiųsti padėkos raštai.  

13. Laureatai bus apdovanoti pirmos, antros ir trečios vietų diplomais bei asmeninėmis 

dovanomis. Laureatų mokytojai apdovanojami padėkos raštais. 

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO BEI LAUREATŲ APDOVANOJIMO 

TVARKA 

 

14. Visi darbai eksponuojami Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje, autoriams negrąžinami. 

Pateikdami darbus, konkurso dalyviai organizatoriams suteikia teises neatlygintinai jais naudotis, 

viešai skelbti. 

15. Konkurso parodos atidarymas  vyks 2018 m. kovo 7 dieną 13.00 val. Kauno šv. 

Kazimiero progimnazijoje (Vandžiogalos pl. 51, Kaunas).  

16. Konkurso laureatai bus paskelbti ir apdovanoti respublikinės mokytojų ir mokinių 

kūrybinės konferencijos „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“  metu. 

17. Parodos-konkurso koordinatorius – Aidas Augustis, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos 

dailės mokytojas ekspertas, tel.: 862094051, el. paštas: aidas.august@gmail.com  

 

__________________________ 
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