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                                                              PATVIRTINTA 

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus 

                2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-147 

 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ 

PARODOS-KONKURSO „MUMS RŪPI PAUKŠČIAI”,  

SKIRTOS PASAULINEI PAUKŠČIŲ DIENAI, PAMINĖTI 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Mums rūpi 

Paukščiai“, skirtos Pasaulinei Paukščių dienai, nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso tikslus, 

eigą, laiką ir tvarką. 

2. Paroda pagrįsta vadovaujantis: 

2.1.Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. vertybiniu principu: „kūrybiškumo, išradingumo, 

saviraiškos, savo ir visuomenės sėkmės kūrimas generuojant idėjas ir jas įgyvendinant“; 

2.2. 1906 m. pasirašyta Tarptautine paukščių apsaugos konvencija. 

3. Kūrybinių darbų parodą-konkursą organizuoja Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Kūrybinių darbų parodos-konkurso tikslas: 

4.1. skatinti moksleivius aplinkosaugos idėjas platinti visuomenėje; 

4.2. sužinoti apie paukščių rūšis, išvaizdą, gyvenimo būdą, mitybą. 

5. Kūrybinių darbų parodos-konkurso uždaviniai: 

5.1. padėti moksleiviams rūpintis, pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą; 

5.2. skatinti mokinius kūrybiškai dirbti, naudojant įvairias priemones, antrines bei gamtines 

žaliavas. 

 

III. DALYVIAI 

6. Kūrybinių darbų parodoje-konkurse gali dalyvauti Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-8 klasių ir 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai, būreliai, klubai, klasės. Dalyvių skaičius ribotas. 

7. Parodos atidarymo akimirkos bus filmuojamos, fotografuojamos, o vizualinė ir garsinė medžiaga 

talpinama KSJMC, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro internetinėse svetainėse, socialiniuose 

tinkluose viešinimo tikslais. 



2 
 

8. Kūrybinių darbų parodos-konkurso dalyvio anketą (priedas Nr. 1) pateikti iki 2020 m. kovo 15 d. 

el. paštu info@ksjmc.lt. Išsiuntus paraišką ir negavus patvirtinimo, kad paraiška gauta, paskambinti 

nr. 8 37 341400 pasitikslinti registraciją. 

 

IV. TEMATIKA IR DARBŲ PATEIKIMAS 

9. Parodai-konkursui pateikiami ne mažesni kaip A2 (594x420mm) formato dydžio dvimačiai arba 

trimačiai mokinių kūrybiniai darbai. Darbai privalo būti apipavidalinti ir paruošti ekspozicijai. 

10. Kūrybiniuose darbuose gali būti pateikiamos: 

 paukščių išsaugojimo temos; 

 pagrindinės paukščių ekologinės problemos; 

 kūrybiniai piešiniai; 

 atlikti tyrimai ir trumpas jų pristatymas; 

 foto fiksacijos; 

 ir kitos mokinių sugalvotos temos, skirtos Pasaulinei Paukščių dienai. 

11. Kūrybinių darbų apatiniame dešiniajame kampe turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje pateikiama 

informacija: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokykla, ugdymo įstaiga, ar kitas 

atstovaujamas kolektyvas, darbo vadovo vardas, pavardė. Etiketės matmenys – 10 cm x 5cm. 

12. Į parodą-konkursą kartu su eksponatais dalyviai pristato jų sąrašus, kuriuose būtina nurodyti 

darbo pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, klasę, mokyklą, darbo vadovo vardą ir pavardę bei jo 

telefono numerį. 

13. Kūrybinius darbus dalyviai gali siųsti paštu adresu: Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centras, Sandėlių g. 7, Kaunas, LT – 45223 arba pristatyti į Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centrą  iki š. m. kovo 25 dienos. 

Pastaba: iš Lietuvos pašto skyriaus darbai neatsiimami. 

 

V. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VERTINIMAS 

14. Kauno mokinių kūrybiniai darbai bus eksponuojami Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro erdvėse (Sandėlių g. 7, Kaunas) nuo 2020 m. balandžio 01 d. 13 val. iki balandžio 25 d. 18 

val. 

15. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:  

 Meniškumas, kūrybiškumas; 

 Originalumas; 

 Idėja; 

 Estetiškumas. 
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16. Meniškiausių, originaliausių darbų autoriai bus apdovanoti 2020-04-01 13.00 val. Kauno 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.  

17. Darbai, pasibaigus parodai atsiimami Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre (Sandėlių 

g. 7)  iki 2020 m. balandžio 30 dienos. Vėliau darbai nebus saugomi. 

18. Mokytojams, parengusiems mokinius, bus išduotos KPKC pažymėjimai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Koordinatorė - Jovita Jankienė tel. nr. 861831677, el. paštas: jovita.jankiene@ksjmc.lt  

20. Parodai -konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal 

galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai. 
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Mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Mums rūpi Paukščiai“                                                                       

nuostatų priedas Nr. 1 

 

 

DALYVAVIMO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  

PARODOS-KONKURSO „MUMS RŪPI PAUKŠČIAI” 

ANKETA 

 

Mokyklos pavadinimas  

 

 

 

Mokytojas (vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas) 

 

 

 

 

Dalyviai (vardas, pavardė ir amžius) 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Mums rūpi Paukščiai“ anketą (priedas) pateikti iki  

2020 m. kovo 15 d. el. paštu info@ksjmc.lt. 
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