VILNIAUS MIESTO MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
„VILNIUS – MANO MIESTAS“
NUOSTATAI
Šia paroda siekiama pagilinti žinias apie miesto istoriją, puoselėti kultūrinį ir meninį palikimą,
ugdyti kūrybinį mąstymą.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nuostatai reglamentuoja parodos „Vilnius – mano miestas” tikslus, uždavinius, organizatorių
veiklą, organizavimo laiką ir vietą.
2. Parodą organizuoja Vilniaus technologijų mokytojų metodinė taryba (TMMT).
3. Parodoje dalyvauja Vilniaus m. mokyklų 5-12 klasių moksleiviai ir mokytojai.
II. PARODOS TIKSLAS
Konkurso tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų kūrybinius polinkius ir suteikti galimybę
atskleisti menines bei technologines kompetencijas, kuriant kūrybinius darbus skatinti mokinius
didžiuotis savo gimtuoju miestu.
III. UŽDAVINIAI
1. Mokinių bendrųjų ir technologinių gebėjimų, individualios pilietinės, kultūrinės, meninės
saviraiškos ugdymas.
2. Skatinti mokinius realizuoti savo gebėjimus, norą domėtis Vilniaus miseto kultūriniu paveldu,
interpretuoti šiuolaikiškai, ugdyti estetinę ir kultūrinę kompetenciją.
3. Sudaryti galimybes mokiniams pasirinkti priimtiniausią techniką, meninės išraiškos formą;
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IV. REIKALAVIMAI
1. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika, technologija.
2. Kūrybiniai darbai kabinami ant sienos (iki 90 cm pločio).
3. Kartu su darbu prašome pateikti etiketę - kortelę (pavyzdys pridedamas; popieriaus spalva –
balta), kurioje nurodoma:
- darbo pavadinimas;
- autoriaus vardas, pavardė;
- mokyklos pavadinimas.
4. Kūrybiniai darbai turi būti tvarkingi, paruošti eksponavimui (su kabinimo kilpute ar kt.).
5. Eksponavimui skirto stendo dydis 100x200cm.
V. PARODOS VIETA, LAIKAS IR REGISTRACIJA
1. Paroda vyks 2018 m. gruodžio 14 d. - sausio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto
ekspozicijų salėje.
2. Darbai priimami į parodą gruodžio 13 d. 15.00-17.00 val. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje
(Vilniaus g. 32.)
3. Parodos atidarymas gruodžio 17 d. 15 val.
4. Mokykla, kurios mokiniai ir mokytojai dalyvauja parodoje, užpildo elektroninę registracijos formą
adresu – https://goo.gl/forms/u6vhRTJOBHpO8Vtu1 iki gruodžio 10d.
5. Pristatant darbus turėti lydraštį, kuriame nurodoma: mokyklos pavadinimas, mokytojo vardas ir
pavardė, darbo pavadinimas, darbų kiekis.
6. Darbus atsiimti sausio 04 d. nuo 15.00 val. iki 16.00 val.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Parodos organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti nekokybiškų ir parodos reikalavimų
neatitinkančių darbų.
2. Renginio koordinatoriai:
Sigita Maknienė – tel. 861487479, s.makniene@gmail.com
Vaida Gailiūnienė – tel. 868447551 gailiuniene@gmail.com
Renata Šeštakauskienė – tel. 868216881

Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti parodoje!
Vilniaus m. technologijų mokytojų metodinė taryba
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