PATVIRTINTA
Riešės gimnazijos direktoriaus
2018 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. V1-791
1 – 4, 5 – 8 IR 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ PRAKARTĖLIŲ KONKURSO
„PATS GAMINU PRAKARTĖLĘ“
NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Prakartėlių konkurso „Pats gaminu Prakartėlę“ (toliau - Konkursas) nuostatai nustato
Konkurso organizavimo tvarką.
II. Organizatoriai
2. Riešės gimnazija ir Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras.
III. Konkurso tikslas ir uždaviniai
3. Konkurso tikslas – skatinti mokinius prasmingiau išgyventi Advento – Laukimo laikotarpį.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. Skatinti mokinius pažinti Šventąjį Raštą.
4.2. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus.
IV. Konkurso užduotys ir vertinimo kriterijai
5. Mokiniai turi sukurti savo rankų darbo gamybos Prakartėlę.
5.1. Darbų atlikimo technika: Prakartėlės turi būti erdvinės kompozicijos su personažais, gali
būti gaminamos naudojant įvairią techniką, įvairias medžiagas, dydis – ne didesnė kaip 50x50x50 cm.
5.2. Prie kiekvieno konkursui pateikto darbo turi būti kortelė, kurioje spausdintu šriftu
nurodoma: mokykla, dalyvių vardai, pavardės, klasė.
6. Vertinant prakartėles bus atsižvelgta į pagamintų Prakartėlių estetiškumą, kūrybiškumą.
6.1. Darbai bus vertinami pagal tris amžiaus grupes: 1-4, 5-8 ir 9-12 klasių mokinių.
V. Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka
7. Dalyviai: Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokyklų 1-4, 5-8 ir 9-12 klasių mokiniai.
8. Dalyvių registracija: Konkurse dalyvausiančių mokinių ar mokinių komandų registracija
vyksta el. pašto adresu rastine@riesesmokykla.w3.lt nuo 2018 m. spalio 31 d. iki 2018 m. lapkričio 23
d., pateikiant mokyklos pavadinimą, mokinių sąrašą ir kuruojančio mokytojo vardą, pavardę, telefono
numerį.
9. Darbo pateikimas: mokinių, ar 3 – 5 mokinių komandos gamintas Prakartėles su prie jų
pritvirtintomis kortelėmis, kuriose turi būti nurodyta mokyklos pavadinimas, mokinio klasė, vardas,
pavardė, kuruojančio mokytojo vardas, pavardė. Prakartėles reikia pristatyti ne vėliau kaip iki 2018
metų gruodžio 3 dienos adresu: Riešės gimnazija, Beržų g. 2a, Vilniaus rajonas.
10. Darbų vertinimas: darbus vertins šiam renginiui sudaryta vertinimo komisija: Riešės
gimnazijos atstovai, VAKC atstovai, Riešės Šv. vysk. Stanislovo parapijos klebonas. Konkurso dalyvių
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pristatytų Prakartėlių parodos atidarymas ir apdovanojimai vyks 2018 m. gruodžio 12 d. Riešės
gimnazijos organizuotos Advento popietės metu.
11. Prakartėlės bus eksponuojamos iki 2019 m. sausio 7 d.
12. Atsiimti Prakartėles kviečiame ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 14 d.
VI. Baigiamosios nuostatos
13. Visi Konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o užėmę prizines vietas ir
organizatorių dovanėlėmis.
14. Konkurso akimirkų sklaida – Riešės gimnazijos, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos
centro interneto svetainėse, Švietimo naujienų leidinyje arba Facebook profilyje ir pan.
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konkurso nuostatus bei
programą.
16. Iškilus klausimams kviečiame kreiptis į Riešės gimnazijos tikybos mokytoją Jurgitą
Bareikienę tel.: 8 670 58198 arba e. paštu: rastine@riesesmokykla.w3.lt kreipiantis „Dėl Prakartėlių
konkurso“.
_________________________________________

