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KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ APLINKOS PUOŠIMO KONKURSO
,,SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA! 2020“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Puoselėti kalėdinių švenčių tradicijas, ugdyti kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą,
leisti atsiskleisti mokinių, mokytojų ir kitų bendruomenės narių individualybei.
2. Skatinti mokinius puošti savo miestą ir mokyklą.
3. Organizuoti kryptingą meninį mokinių užimtumą.
4. Supažindinti Kauno miesto visuomenę su mokyklų bendruomenių kūrybine veikla.

II SKYRIUS
ORGANIZATORIAI
5. Kauno miesto savivaldybė.
6. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla.

III SKYRIUS
PARTNERIAI IR DALYVIAI
7. Partneriai:
7.1. Kauno moksleivių techninės kūrybos centras;
7.2. Galerija „Balta”.
8. Dalyviai:
8.1.Kauno miesto bendrojo ir neformalaus ugdymo mokyklų/centrų bendruomenės.
8.2. Kauno A.Martinaičio dailės mokykla konkurse dalyvauja svečio teisėmis.

IV SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Konkursas vykdomas dviem etapais:

9.1. I etapas - mokyklos ruošiasi ir dalyvauja eksterjero (akcentas - pagrindinis mokyklos
įėjimas/ durys/ eksterjero detalės prie durų) kalėdinio puošimo konkurse;
9.2. II etapas – fotografijų paroda pagrindinės miesto eglės viduje. Eksponuojamos mokyklų
puošybos nuotraukos.
10. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti konkurse, iki 2020 m. lapkričio 20 d. elektroninio pašto
adresu kaledu.viesnia@gmail.com atsiunčia užpildytą dalyvio paraišką ir iki 2020 m.
gruodžio 1 d. papuošia šventine simbolika mokyklos įėjimą.
11. 2020 m. gruodžio 2-3 d. fotografas/ai lankosi mokyklose, nufotografuoja mokyklos
pagrindinio įėjimo/durų/eksterjero detalių kalėdinį papuošimą.
12. 2020 m. gruodžio 10 d. – 2021 m. sausio 6 d. – vyksta mokyklų papuošimų fotografijų darbų
paroda Kauno miesto eglės viduje (Rotušės a.).
13. Pagrindinė kalėdinio puošimo tematika – „Cukrinės Kalėdos“.
14. Kita galima tematika – laisvai pasirenkama.
15. Kalėdiniam papuošimui siūlome:
15.1. puošti pagrindinį mokyklos įėjimą, jo prieigas, eksterjero detales;
15.2. spalvinį sprendimą rinktis baltą, spindintį, kaip atsvarą sniego stygiui gamtoje, baltų
Kalėdų laukimui arba kitą, kūrėjų idėjas geriausiai atspindinčią, spalvą;
15.3. aplinkos dekoracijų kūrimui naudoti kasdienes medžiagas, siekti originalaus jų
komponavimo;
15.4. panaudoti apšvietimo ir vizualias medijas.
16. Konkurse dalyvauja tik pačių dalyvių rankomis pagaminti darbai, realizuojant jų pačių
sumanymą ir idėją.
17. Kontaktinis asmuo – Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos metodininkė Vilija
Bulanavičienė, tel.: 86 12 32200, e. paštas: vilija@kamdaile.lt

V SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
18. Konkursui pateikti darbai vertinami dviem etapais:
18.1. I etapas - vertina miestiečiai ir miesto svečiai, apsilankydami fotografijų parodoje
miesto eglės viduje ir balsuodami vietoje už labiausiai patikusį mokyklos eksterjero
kalėdinį papuošimą. Balsavimas vyksta nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio
27 d.
18.2. II etapas – sudaryta vertinimo komisija išrenka mokyklas – laureates.
19. Mokyklos puošybos vertinimas vykta 3-jose kategorijose:

19.1. pradinės mokyklos;
19.2. progimnazijos, pagrindinės mokyklos ir neformalaus ugdymo įstaigos;
19.3. gimnazijos.
20. Konkurso
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skelbiami

www.kamdaile.lt, laureatų sąrašas mokykloms siunčiamas el. paštais, nurodytais paraiškose.
21. Mokyklos - konkurso nugalėtojos apdovanojamos prizais, visi konkurso dalyviai - padėkos
raštais.
22. Dėl apdovanojimų įteikimo informuosime atskiru laišku (kuris bus siunčiamas kartu su
laureatų sąrašu) 2021 m. sausio mėn. pradžioje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Konkurso „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ mokyklų papuošimo virtuali fotografijų paroda
talpinama svetainėje www.kamdaile.lt.
24. Konkurso veiksmas fiksuojamas video filme, kuris bus siunčiamas mokykloms el. paštais,
nurodytais paraiškose, talpinamas viešoje erdvėje ir www.kamdaile.lt.

