VILNIAUS MIESTO DAILĖS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS
2015 m. Vilnius

LIETUVOS 7-12 KLASIŲ MOKINIŲ PARODOS – KONKURSO
„GIMTASIS MIESTAS MINIATIŪROSE“
NUOSTATAI
2014 m. Vilniaus miesto 7-12 klasių mokiniai kartu su savo dailės mokytojais
kūrė miniatiūras apie savo gimtąjį miestą. Paroda ,,Vilnius miniatiūrose“ buvo eksponuojama
LR Seime ir Vilniaus miesto savivaldybėje. Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinis
būrelis kviečia Lietuvos miestų ir rajonų dailės mokytojus su savo mokiniais dalyvauti
respublikinėje parodoje – konkurse ,,Gimtasis miestas miniatiūrose“ ir mažo formato
kūrinėliuose išreikšti savo meilę gimtajam miestui ar miesteliui.
I. PARODOS – KONKURSO TIKSLAI
1. Parodos – konkurso tikslai:
1.1 ugdyti pagarbą Lietuvos miestų ir miestelių kultūriniam paveldui, ugdyti
poreikį pažinti jo vertybes;
1.2 ugdyti mokinių kūrybiškumą, pastabumą ir gebėjimą rasti vizualinių idėjų
artimiausioje aplinkoje;
1.3. skatinti dailės mokytojų ir mokinių kūrybinį bendradarbiavimą, populiarinti
jų pasiekimus vietos bendruomenėje ir Lietuvoje.
II. PARODOS – KONKURSO RĖMĖJAI IR ORGANIZATORIAI
2. Parodą - konkursą globoja LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkė Audronė Pitrėnienė.
3. Parodą - konkursą remia:
3.1. VšĮ ,,Saulės“ privati gimnazija.
3.2. Lietuvos dailės ugdytojų draugija.
3.3. Vilniaus dailės akademijos Atviroji dailės, dizaino ir architektūros
mokykla.
4. Parodą - konkursą organizuoja Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinis
būrelis.
5. Parodos – konkurso kuratoriai:
5.1 Jūratė Kokštaitė, Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinio būrelio
sekretorė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos dailės mokytoja metodininkė;
5.2. Rasa Vaitkutė – Žemaitienė, VšĮ ,,Saulės“ privačios gimnazijos dailės
mokytoja ekspertė.
5.3 Gražina Murelytė – Ajauskienė, Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinio
būrelio narė, Vilniaus Senvagės gimnazijos vyresnioji dailės mokytoja.
5.4. Irena Staknienė, Vilniaus miesto dailės mokytojų metodinio būrelio
pirmininkė, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos dailės mokytoja ekspertė.
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III. KONKURSO SĄLYGOS
6. Parodoje – konkurse „Gimtasis miestas miniatiūrose“ kviečiami dalyvauti
Lietuvos mokyklų dailės mokytojai kartu su savo 7–12 klasių mokiniais.
7. Mokykla gali pateikti po vieną dailės mokytojo ir dvi jo mokinių sukurtas
miniatiūras. Jeigu mokykloje 7-12 klasėse dirba daugiau dailės mokytojų, tai kiekvienas
dailės mokytojas gali dalyvauti parodoje – konkurse, pristatydamas vieną savo ir dvi jo
mokinių sukurtas miniatiūras.
8. Paroda - konkursas organizuojamas dviem etapais:
8.1. I etapas – Miesto ar rajono Savivaldybėje.
8.2. II etapas – respublikinė paroda – konkursas, Vilniuje.
9. Pirmajame etape parodą - konkursą organizuoja miesto ar rajono
Savivaldybės dailės mokytojų metodinis būrelis ir į respublikinę parodą atrenka 5 dailės
mokytojų ir jo mokinių sukurtas miniatiūras.
10. Darbai turi būti atlikti tradicinėmis tapybos ar grafikos technikomis.
11. Miniatiūrų formatas: 15×15 cm. Miniatiūros, neatitinkančios nurodyto
formato, nebus eksponuojamos parodoje.
12. Kiekvienos miniatiūros nugarinėje pusėje priklijuotoje kortelėje pateikiami
šie duomenys:
Paroda - konkursas „Gimtasis miestas miniatiūrose“
Autoriaus vardas
Pavardė
Klasė
Miniatiūros pavadinimas
Atlikimo technika
Dailės mokytojas
Mokykla
Adresas
13. Kartu su miniatiūromis pateikiamas bendras parodos – konkurso dalyvių
sąrašas.
14. Miniatiūras, dalyvių sąrašą sudėti į voką ir atsiųsti iki 2015 m. gegužės 29 d.
adresu: Vilniaus Žvėryno gimnazija, Žalioji g. 4. Ant voko užrašyti: parodai - konkursui
„Gimtasis miestas miniatiūrose“.
15. Parodos – konkurso „Gimtasis miestas miniatiūrose“ paroda vyks LR Seimo
II rūmų parodų galerijoje 2015 m. spalio 12-26 d.
16. Meniškiausių miniatiūrų autoriai bus apdovanoti parodos – konkurso
„Gimtasis miestas miniatiūrose“ rėmėjų padėkos raštais ir dovanomis.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Parodai – konkursui pateiktos miniatiūros nėra grąžinamos.
18. Organizatoriai pasilieka teisę publikuoti konkursui pateiktas miniatiūras
neatlygintinai.
19. Papildoma informacija teikiama el. p. adresais: jurateco@gmail.com,
irenastknn@gmail.com.

