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RAŠINIŲ, PIEŠINIŲ IR SKAITOVŲ KONKURSO  ,,AŠ MYLIU LIETUVĄ‘‘ 

N U O S T A T A I 

 

                                       I. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Rašinių, piešinių ir skaitovų konkurso ,,Aš myliu Lietuvą‘‘ nuostatai reglamentuoja 

organizavimo, vertinimo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą  organizuoja VšĮ Trakų švietimo centras, laimėjęs Tautinių mažumų departamento 

prie LR Vyriausybės skelbtą projektų konkursą. 

3. Pirmasis konkurso etapas vyksta tautinių mažumų mokyklose, antrasis – šalies mastu, rengėjų 

nurodytoje vietoje. 

                                        II.  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Rašinių, piešinių  ir skaitovų konkurso tikslas – artėjant Lietuvos 100 – mečiui, įtraukti 

tautinių mažumų mokyklose besimokančius moksleivius į aktyvią literatūrinę, meninę, kūrybinę 

veiklą, tuo ugdant pilietiškumą bei meilę Lietuvai, jos žmonėms.  

5. Uždaviniai: 

5.1. surengti rašinių, piešinių ir skaitovų konkursą ,,Aš myliu Lietuvą‘‘;  

5.2. parengti geriausių rašinių elektroninę knygą, piešinių parodą; 

5.3. ugdyti pilietiškumą, toleranciją vieni kitiems, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą. 

. 

                                                  III. DALYVIAI 

6. Mokyklose rašinius konkursui ,,Aš myliu Lietuvą?‘‘ pateikia 10 – 12 klasių moksleiviai, 

piešinius –  tema ,,Kokią Lietuvą ir jos žmones matau?‘‘ 7- 9 klasių moksleiviai, o skaitovai 

atrenkami abiejose amžiaus grupėse (7-9 ir 10-12 klasių). 

6.1. Respublikiniam konkursui mokyklos pateikia po 5 rašinius, 10 piešinių ir po 2 skaitovus 

skirtingose amžiaus grupėse. 

  

                                  IV. REIKALAVIMAI  EKSPONATAMS 

7. Rašiniai konkursui teikiami lietuvių kalba, apimtis nėra ribojama. 



7.1. Piešinių konkursui  teikiami A2 formato darbai, kurie gali būti atlikti įvairiomis technikomis 

bei priemonėmis: akvarele, guašu, tušu, pieštukais ir kt. 

7.2. Skaitovai gali rinktis tiek poezijos kūrinius, tiek ir prozos ištraukas valstybine lietuvių kalba, ne 

ilgesnius kaip 3-4 min. 

 

                                 V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

8. Darbus vertina Trakų švietimo centro sudaryta vertinimo komisija, į kurią kviečiami švietimo ir 

kultūros darbuotojai, lietuvių kalbos, dailės mokytojai, menų specialistai bei Tautinių mažumų 

departamento prie LR Vyriausybės atstovai. 

9. Vertinant rašinius, atsižvelgiama į gebėjimą išsakyti mintis, išreikšti jausmus žodžių kalba, 

vertinant piešinius -  į jų originalumą, meniškumą, darbo užbaigtumą, estetinį vaizdą, o skaitovai -  

už kalbinę ir sceninę raišką. 

10. Surengiama respublikinė piešinių paroda, o iš geriausių rašinių suformuojama elektroninė knyga 

,,Aš myliu Lietuvą‘‘.  

11. Geriausių darbų autoriai, lydimi pedagogų, kviečiami į respublikinį renginį, kuriame 

apdovanojami padėkomis, jiems surengiamos nemokamos edukacinės programos, o mokytojams 

išduodamos pažymos apie moksleivių parengimą respublikiniam konkursui. 

                                          VI. DARBŲ PRISTATYMAS 

12. Rašiniai ir piešiniai bei skaitovų pavardės bei kūrinių pavadinimai, nurodant autorių, konkursui 

turi būti atsiųsti adresu Birutės 46, Trakų švietimo centras, LT21114 Trakai, iki 2017 lapkričio 15 

dienos. 

13. Darbus būtina pateikti su laisvos formos kortele, kurioje nurodyta:  mokykla, klasė, mokinio 

vardas ir pavardė, mokytojas, padėjęs pasirengti. Be anksčiau išvardintų davinių nurodyti asmenį su 

kuriuo toliau kontaktuoti: pareigas bei vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninį paštą.  

14. Konkurso dalyviai suteikia konkurso organizatoriams teisę juos viešinti, pristatant spaudai, 

fotografuojant ir talpinant tinklalapiuose. Darbai negrąžinami. 

                                        VII. RESPUBLIKINIS KONKURSAS 

15. Surengti respublikinį rašinėlių, piešinių ir skaitovų konkursą  2017 gruodžio  1 – 15 dienomis, 

pakviečiant atvykti geriausius dalyvius iš visų, konkurse dalyvavusių mokyklų. 


