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PATVIRTINTA
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro
direktoriaus 2020 m. kovo 17 d.
įsakymu Nr. V–36
KARPINIŲ KONKURSO
„PAVASARIS KARPINIŲ RAŠTUOSE“,
SKIRTO TAUTODAILĖS METAMS PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Karpinių konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius,
Konkurso vietą ir laiką, Konkurso sąlygas, darbų vertinimą bei apdovanojimų tvarką.
2. Konkurso organizatorius - Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (toliau –
Centras).
3. Konkursas skirtas Tautodailės metams paminėti.
4. Konkurso tema – „Pavasaris karpinių raštuose“.
5..Konkursas, kaip kūrybiškumo ir saviraiškos forma, skiriamas Rytų Aukštaitijos regiono
bendrojo ugdymo mokyklų ir dienos centrų 11-19 metų vaikams ir jaunimui.

II. SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6..Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą kurti savitus meno kūrinius – karpinius,
išsaugojant ir puoselėjant karpymo iš popieriaus tradicijas, liaudies meno simboliką.
7. Konkurso uždaviniai:
7.1. ugdyti vaikų kūrybiškumą, meninius gebėjimus;
7.2. skatinti vaikų ir jaunimo pagarbą sau ir savo kraštui;
7.3. puoselėti karpymo iš popieriaus tradicijas;
7.4. atskleisti vaikų ir jaunimo individualumą;
7.5. plėtoti turiningą vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą;
7.6..suteikti vaikams ir jaunimui galimybę savo kūrybą pristatyti visuomenei surengiant
geriausių darbų parodą.
III. SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Skiriamos dvi Konkurso dalyvių amžiaus grupės: I grupė – 11–14 metų (5-8 kl.); II grupė – 1519 metų (9-12 kl.).
9. Informacija apie Konkursą skelbiama elektroninio informavimo priemonėse iki 2020 m. kovo
20 d.
10. Konkursas vyks nuo 2020 m. kovo 20 d. iki 2020 m. gegužės 20 d.
11. Konkursiniai darbai siunčiami paštu Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrui
(Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., 18239 Švenčionių r.) iki 2020 m. gegužės 20 d.
12. Reikalavimai konkursiniams darbams:
12.1. pateikiamų darbų dydis – A3 (30×40 cm) formatas;
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12.2..darbai turi būti su etiketėmis (užrašytomis kompiuteriu), kuriose nurodomas kūrinio
pavadinimas (atitinkantis Konkurso temą), autoriaus vardas, pavardė, amžius bei klasė, darbo vadovas
(jeigu yra), ugdymo įstaigos pavadinimas bei tikslus jos adresas, kontaktinis telefonas, elektroninio
pašto adresas (etiketė su duomenimis klijuojama kitoje darbo pusėje, apatiniame dešiniajame kampe);
12.3. nesiunčiami darbai, kurie jau yra dalyvavę kituose konkursuose.
13. Darbų pateikimo skaičius neribojamas.
14. Darbai negali būti kolektyviniai.
15..Plagijuoti kitų autorių kūriniai bei darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, nebus
vertinami.
16. Darbai negrąžinami.
17. Konkurso organizatorius pasilieka teisę naudoti pateiktus darbus švietimo tikslams.
IV. SKYRIUS
DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR BAIGIAMASIS KONKURSO RENGINYS
18. Konkursinius darbus vertins Centro sudaryta komisija atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
18.1. Konkurso temos atskleidimą;
18.2. meniškumą ir estetiškumą;
18.3. kokybiškumą.
18.4. kūrybiškumą;
18.5. originalumą.
19. Sudarius komisiją, konkursinius darbus numatoma įvertinti 2020 m. gegužės 21-29 d.
20..Komisija, vertindama darbus, skirs pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas kiekvienoje Konkurso
dalyvių amžiaus grupėje.
21..Konkurso laureatai (I-III vietų laimėtojai) bus pakviesti į Konkurso baigiamąjį renginį
(konkrečią informaciją apie šį renginį organizatorius laureatams pateiks vėliau).
22..Konkurso laureatų darbai bus eksponuojami Centre vyksiančioje parodoje (konkrečią
informaciją apie parodos atidarymą Konkurso organizatorius pateiks vėliau).
23..Informacija apie Konkurso rezultatus bus teikiama Centro internetiniame puslapyje
www.kaltanenai.eu.
_______________________
Konkurso koordinatorė - Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro metodininkė Danutė
Rastenienė
Tel.: 8 387 44368, 8 615 79344; el. p. kaltanenu.utc@gmail.com

