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TVIRTINU pridedamus Respublikinio dailės, technologijų ir dorinio ugdymo
konkurso –parodos „Po angelo sparnu“ nuostatus.

Direktorius

Edmundas Grigaliūnas
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Mano angele,
laukiu Tavęs kiekvieną akimirką, nes gyvenimas labai sudėtingas ir
painus „Rubiko kubas“, kad jo labirintus galėčiau sėkmingai įveikti
vienas, be dangaus pagalbos.
Mano angele, Tu atneši lašelį vilties, kai atrodo, jog visas pasaulis
nusiteikęs prieš mane, likimas nusisukęs, užsimerkęs, o laimė bei sėkmė
užmigusios amžinu letargo miegu.
Tu atneši spindulėlį šviesos, kai akys skęsta tamsoje ir šiurpi naktis užkloja
visą dangų, jausmus ir mintis. Esi nuostabus pagalbininkas, įpučiantis į
širdį drąsos, kai vienintelis žingsnis pirmyn gali būti paskutinis. Dažnai
man ištiesi pagalbos ranką, kai iš visų pusių mane apsupa nežinios
bedugnė.
Tu įduodi pasitikėjimo ramstį, kada likimas šaiposi iš manęs ir krečia
vieną po kito vis liūdnesnius pokštus, kraudamas ant gležno kūno vis
didesnę, vis sunkiau pakeliamą naštą.
Tu uždengi mano kūną ir sielą ramybės skraiste tuomet, kai aplink siaučia
gamtos ir žmogaus sukeltos stichijos. Labai prašau, nepaleisk mano
rankos ir vesk tolyn – į tiesos, doros, pažinimo bei tikėjimo platybes.

Pranas Pliuška
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PATVIRTINTA
Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktoriaus
2014 metų rugsėjo 26 d. įsakymu Nr V-98(1.3).

RESPUBLIKINIO DAILĖS, TECHNOLOGIJŲ IR DORINIO UGDYMO
KONKURSO-PARODOS „PO ANGELO SPARNU“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai nustato respublikinio konkurso-parodos „Po angelo sparnu“ (toliau konkursas-paroda) tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.

II. TIKSLAI

2. Konkurso-parodos tikslai:
2.1. ugdyti ir puoselėti mokinių gilesnį meninį ir netradicinį raiškos būdą bei priemones;
2.2. plėsti mokinių supratimą apie angelus;
2.3. skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą.

III. DALYVIAI
3. Konkursas-paroda skirtas Lietuvos Respublikos 5 -12 klasių mokiniams.
3.1. Skiriamos dvi konkurso-parodos dalyvių grupės:
 5-8 klasių mokiniai;
 9-12 klasių mokiniai.

IV. LAIKAS IR VIETA
4. Registruotis į konkursą-parodą iki 2014 m. lapkričio 21d., būtina atsiųsti užpildytą
dalyvio anketą (žr. Priedas nr. 1) el. paštu: asta.vzg@gmail.com .
5. Darbus pristatyti iki 2014 m. gruodžio 6 d. į Vilniaus Žirmūnų gimnaziją (Žirmūnų g.
37, Vilnius).
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6. Paroda veiks nuo 2014 m. gruodžio 10 d. iki 2015 m. sausio 9 d. Vilniaus Žirmūnų
gimnazijoje.
7. Konkurso-parodos baigiamasis renginys, aptarimas ir apdovanojimai vyks 2015 m.
sausio mėn. Tiksli data ir laikas bus paskelbti vėliau.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS
7. Kūrybiniai dailės ir technologijų darbai turi atitikti vieną iš temų:
7.1. „Mano angelas sargas“,
7.2. „Iš arkangelo kasdienybės“.
8. Dailės kūrybiniai darbai gali būti atlikti laisvai pasirinkta technika (grafika, tapyba,
karpinys, koliažas, mišri technika ir t.t.). Dailės darbų formatas A3.
9. Technologijų kūrybiniai darbai taip pat gali būti atlikti laisva technika (drožinėjimas,
siuvinėjimas, vėlimas ir t.t.)
10. Darbai turi būti estetiškai pateikti, stabilūs. Dailės darbai neturi būti pasportuoti.
11. Darbų skaičius ribojamas: iš kiekvieno mokytojo lauksime ne daugiau
dešimties kūrybinių darbų. Galimi individualūs ir kolektyviniai kūriniai.
12. Prie kiekvieno darbo reikia pridėti atspausdinta kortelę (žr. Priedas Nr.2),
kurioje būtų nurodyta ugdymo įstaigos pavadinimas, mokinio amžius, klasė, pedagogo
ar tėvų (globėjų) vardas ir pavardė, telefonas.
V. DARBŲ VERTINIMAS
13. Konkurso darbus vertins profesionali vertinimo komisija, sudaryta iš konkurseparodoje nedalyvaujančių kompetetingų specialistų ir patvirtinta Vilniaus Žirmūnų gimnazijos
direktorius įsakymu.
14. Nugalėtojai bus paskelbti 2014 m. gruodžio mėnesį.
15. Iš kiekvienos dalyvių ir darbų grupės bus išrenkama po 3 labiausiai vertinimo
kriterijus atitinkančius kūrybinius darbus.
16. Vertinama, atsižvelgiant į darbų meniškumą, formos ir tūrinio originalumą, temos
atskleidimą, estetiškumą, išbaigtumą.
17. Organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų, neestetiškų darbų.
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VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAI
18. Konkurso-parodos nugalėtojai apdovanojami padėkos raštais ir rėmėjų įsteigtomis
atminimo dovanėlėmis. Pedagogai gaus padėkos raštus už mokinių parengimą ir dalyvavimą
parodoje.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Darbai atgal siunčiami nebus, juos reikės atsiimti patiems iki 2015 m. sausio 30d.

VIII. ORGANIZATORIAI
20. Konkursą-parodą organizuoja Vilniaus Žirmūnų gimnazija, Žirmūnų 37,
Vilnius LT-09106, el.pašto adresas info@vzg.lt, tel/Faks.: (85) 2766400;

dailės mokytoja-metodininkė Natalija Kriščiūnienė, technologijų mokytoja Vaida Gailiūnienė,
tikybos vyresnioji mokytoja Asta Zašauskaitė.
Konkurso globėja - Lietuvos Respublikos Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikiemė.
21. Smulkesnė informacija teikiama tel. 867807485, el.pašto adresu asta@vzg.lt
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1 priedas:

RESPUBLIKINIO DAILĖS, TECHNOLOGIJŲ IR DORINIO UGDYMO
KONKURSO-PARODOS „PO ANGELO SPARNU“
Dalyvių sąrašas
----------------------------------------Mokyklos pavadinimas
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė, Darbo pavadinimas
klasė

Parengusio mokytojo
vardas, pavardė

Mokytojo el. pašto
adresas

8

2 priedas

Darbo autorius
Vardas, pavardė, amžius,
ugdymo įstaigos
pavadinimas, klasė.
Darbo tema:
Apibūdink 3-4 sakiniais,
ką savo darbu nori
atskleisti apie angelų
veiklą.
Mokytojo vardas, pavardė
Tel. nr.
El.paštas

