VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ
PARODA – KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
“ŽEMĖS MENAS: IDĖJA ŠIMTMEČIUI”

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Nuostatai reglamentuoja parodos-kūrybinių dirbtuvių „ŽEMĖS MENAS: IDĖJA
ŠIMTMEČIUI” tikslus, uždavinius, organizatorių veiklą, organizavimo laiką ir vietą.
1.2. Parodą-kūrybines dirbtuves organizuoja Vilniaus miesto technologijų mokytojų metodinė
taryba (TMMT) kartu su Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija (VSNG).
1.3. Parodoje-kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauja Vilniaus miesto mokyklų 5-10 klasių ir I - III
gimnazijos klasių mokiniai.
1.4. Parodos-kūrybinių dirbtuvių tikslas – suvienyti mokinių pastangas bei kūrybinį potencialą
gamtos grožio pažinimui, skatinti mokinius didžiuotis savo miestu, šalimi ir aplinka.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1 Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pastabumą ir gebėjimą surasti idėjų gamtoje bei artimiausioje
aplinkoje;
2.2 Skatinti mokinių lojalumą Vilniaus miestui, supančiai gamtai bei jos saugojimui ir
puoselėjimui;
2.3 Skatinti mokinių kūrybinį bendradarbiavimą, populiarinti jų pasiekimus vietos
bendruomenėje ir Vilniaus mieste.
2.4 Sudaryti galimybes mokiniams pasirinkti priimtiniausią techniką, meninės išraiškos formą,
įgyvendinant savo idėjas.

III.

REIKALAVIMAI

3.1. Mokyklą gali atstovauti nedidesnė nei 5 mokinių komanda ir 1-2 mokytojai.
3.2. Komanda užregistruojama el. anketoje: https://goo.gl/forms/Ws1Yrg1nDw9suueq2 iki
balandžio 17 d., 16.00 val.
3.3. Dalyviams bus skirtas vieta ant žolės, žemės meno objektui kurti, minimalus dydis 1 x 1 m.
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3.4. Žemės menui sukurti gali būti naudojami įvairūs gamtiniai elementai: akmenys, akmenėliai,
kriauklės, smėlis, šakos, šakelės, žievės, vaisiai, uogos, riešutai, drožlės, kankoriežiai ir kt.
3.5. Visas medžiagas pasiruošia užsiregistravę dalyviai ir kuria meno objektu vietoje – čia ir
dabar.
3.6. Užsiregistravę dalyviai pasirūpina darbo priemonėmis, kurių jiems gali prireikti kuriant
Žemės meno objektus.
3.7. Objektų konstrukcijai gali būti naudojamos draugiškos aplinkai medžiagos.
3.8. Žemės meno objektai kuriami ir eksponuojami atvirame lauke, todėl turi būti patvarūs ir
atsparūs oro sąlygų kaitai.

IV. VIETA, LAIKAS IR REGISTRACIJA
4.1. Mokykla, kurios mokiniai dalyvauja parodoje-kūrybinėse dirbtuvėse, užpildo elektroninę
registracijos formą adresu – https://goo.gl/forms/Ws1Yrg1nDw9suueq2
iki 2018 m.
balandžio 17 d., 16.00 val. Registruojantis prašome nurodyti: mokyklos pavadinimą, komandą
sudarančių mokinių skaičių, mokytojų vardus ir pavardes bei kontaktinę informaciją.
4.2. Paroda-kūrybinės dirbtuvės “Žemės menas: idėja šimtmečiui” vyks Vilniaus Salomėjos
Nėries gimnazijoje 2018 metų balandžio 19 dieną. Kūrybiniai darbai atliekami žalioje zonoje
(ant pievelės), šalia Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos, adresu Vilniaus g. 32, Vilnius.
4.3. Renginio programa:
 11.30 -12.00 Dalyvių registracija
 12.00-12.10 Renginio atidarymas
 12.10- 14.00 Žemės meno objektų įgyvendinimas
 14.00-14.15 Kavos/arbatos pertrauka
 14.15-14.45 Parodos kūrybinių dirbtuvių apibendrinimas.
4.4. Parodos ekspozicija paliekama eksponavimui. Už jos saugumą atsako renginio
organizatoriai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1 Parodos-kūrybinių dirbtuvių rezultatai eksponuojami Vilniaus gyventojams ir svečiams nuo
balandžio 19 d. iki gegužės mėn. pradžios (jei gerai išsilaikys ir ilgiau).
5.2 Žemės meno objektus vertins komisija (floristikos, botanikos, meno profesionalai ir
mokytojai)
5.3. Parodos-kūrybinių dirbtuvių „Žemės menas: idėja šitmečiui“ dalyviai bus apdovanoti
Vilniaus miesto savivaldybės / Vilniaus metodinės tarybos / Vilniaus Salomėjos Nėries
gimnazijos padėkos raštais.
5.4. Organizatoriai pasilieka teisę pakeisti parodos – kūrybinių dirbtuvių datą ir laiką,
atsižvelgiant į oro sąlygas.
5.5. Papildoma informacija teikiama: el. paštu: sngimnazija@gmail.com,
tel. nr. 868667331 (Jolita Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja),
867514519 (Donatas Kriukas, technologijų mokytojas),
862010613 (Aušra Petravičienė, technologijų mokytoja).

Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti kūrybiniame procese!
Vilniaus m. technologijų mokytojų metodinė taryba
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija
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