VILNIAUS M. 6 – 10 KLASIŲ MOKINIŲ MAISTO GAMYBOS KONKURSO
„VIMS GASPADINĖ“ NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiais laikais spaudoje, televizijoje, įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose daug kalbama
apie sveiką mitybą, sveiką gyvenimo būdą, puoselėjamas tautiškumas, įvairių tautinių patiekalų
gamyba. Vilniaus mieste organizuojami lietuvių tautinio paveldo renginiai, įprasminantys lietuvių
tautinį paveldą. Vilniaus mieste pasigendama tokio pobūdžio konkursų, skirtų moksleiviams, todėl
nusprendėme pakviesti Vilniaus miesto mokyklas dalyvauti tautinių patiekalų gaminimo konkurse,
kuris skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečiui paminėti.
1. Konkurso „VIMS Gaspadinė“ (toliau – Konkursas) nuostatai apibrėžia konkurso
tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkursas vyks 2020 m. gegužės 7 d. 14.00 val. VIMS – International Meridian School
patalpose, adresu M. Daukšos g. 7, Vilnius.
3. Konkurso organizatoriai įsipareigoja konkurso metu gautus jo dalyvių ir kitų susijusių
asmenų asmens duomenis tvarkyti tik su konkursu susijusiais tikslais.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

II.

4. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi Lietuvos tautiniais patiekalais, kultūra ir
tradicijomis.
5. Uždaviniai:
5.1. ugdyti moksleivių kūrybiškumą skatinant savo kulinarinius gebėjimus išreikšti,
pasinaudojant įvairiomis maisto technologijomis;
5.2. mokytis suprasti maisto produktų suderinamumą;
5.3. skatinti mokinius suvokti tautinio kulinarinio paveldo prasmę;
5.4. skatinti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

III.

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkurse kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto mokyklų 6 – 10 kl. mokiniai, turintys
technologijų dalyko pamokas.
7. Registracija į konkursą vykdoma internetu. Ugdymo įstaiga patvirtina savo dalyvavimą
konkurse užpildydama dalyvio registracijos formą (priedas Nr. 1) ir atsiųsdama ją el.
paštu info@vims.lt iki 2020 balandžio 10 d.
8. Konkurso dalyvėmis tampa pirmosios dešimt mokyklų, išreiškusios norą ir atsiuntusios
patvirtinimo laišką.
9. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti po vieną komandą iš atskiros amžiaus grupės.

10. Konkursas organizuojamas dviem amžiaus grupėms (6 – 8 kl., 9 – 10 kl.) pagal atskiras
technologinio ugdymo programas.
11. Organizatoriai pasilieka teisę nutraukti registraciją anksčiau nurodyto laiko, jeigu
užsiregistravusiųjų skaičius viršys numatytą dalyvių skaičių.

IV.

REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS

12. Konkurso dalyvis iki kovo 10 d. organizatoriams atsiunčia gaminamo tautinio patiekalo
pavadinimą.
13. Konkurso dalyvis turi atsivežti paruoštą namų darbą (pagamintą tautinį patiekalą ir
plakatą) konkurso parodos ekspozicijai.
14. Konkurso dalyvis Komisijai ir kitiems dalyviams turi paruošti trumpą 5 – 7 minučių
trukmės pagaminto patiekalo pristatymą.
15. Visi konkursui pateikiami patiekalai turi atspindėti konkurso „VIMS GASPADINĖ“
tematiką ir autoriaus asmeninį santykį su pasirinkta tema.
16. Konkurso dalyvis pristato plakatą (A3) su konkursinio patiekalo nuotrauka, trumpu
aprašu, iš kurio regiono kilęs patiekalas, kokie produktai naudojami gaminant patiekalą,
gaminimo technologija:
16.1. dešinajame plakato kampe nurodoma mokinio vardas, pavardė, ugdymo įstaiga,
klasė.
17. Prie kiekvieno patiekalo turi būti pastatoma metrika, kurioje Times New Roman 12
dydžio šriftu nurodoma: atstovaujama mokykla, autoriaus vardas, pavardė, amžius,
darbo pavadinimas, atlikimo technikos, mokytojo/darbo vadovo vardas, pavardė.

V.

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

18. Darbus vertins VIMS – International Meridian School direktoriaus įsakymu sudaryta ir
patvirtinta vertinimo komisija (toliau – Komisija).
19. Konkurso dalyvių pagaminti patiekalai vertinami pagal vertinimo kriterijus:
19.1. konkurso temą atitinkantis patiekalas;
19.2. pagaminto patiekalo originalumas;
19.3. pagaminto patiekalo skonis;
19.4. pagaminto patiekalo serviravimas;
19.5. kūrybiškas ir originalus patiekalo pateikimas (pristatymas).
20. Paruoštas plakatas vertinamas iki 5 balų.
21. Vertinimo komisija darbus vertins 5 balų sistema.
22. Skelbiami I, II, III vietų laimėtojai:
22.1. visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštus;

22.2. prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis;
23.3. dalyvius paruošusiems pedagogams bus įteikti padėkos raštai.

VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Konkurso „VIMS GASPADINĖ“ dalyviai, sutinka, kad konkurso metu filmuota
medžiaga, užfiksuotos nuotraukos ir kita konkurso viešinimui skirta informacija gali būti
skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose viešinimo tikslais, negaunant
atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.
25. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
Pristačius konkursinius patiekalus vertinimo komisijai, dalyvių laukia tautinių patiekalų
degustavimas, organizatorių paruoštos veiklos.
26. Detalesnę informaciją apie konkursą teikia VIMS – International Meridian School
technologijų mokytoja Alina Ostanevičienė. Dėl detalesnės informacijos apie konkursą
teirautis info@vims.lt.

