
 
 

                                                                                                                          
 

KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ 1-12 KLASIŲ MOKINIŲ FOTONUOTRAUKŲ 
 PARODOS–KONKURSO „LIETUVOS VAISTINIAI AUGALAI“ 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių fotonuotraukų paroda-konkursas „Lietuvos vaistiniai 

augalai“ (toliau vadinama fotonuotraukų paroda-konkursas), yra viena iš mokinių kūrybinės ir 

meninės raiškos ugdymo formų. 

2. Parodos-konkurso „Lietuvos vaistiniai augalai“ nuostatai reglamentuoja reikalavimus 

dalyviams, parodos-konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

3. Parodos-konkurso organizatorius - Kauno moksleivių aplinkotyros centras, 

www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt 

II. TIKSLAI 

4. Ugdyti mokinių gamtinę saviraišką, paremtą vaistinių augalų stebėjimais. 

5. Skatinti mokinių saviraišką, kūrybinę iniciatyvą meninėmis priemonėmis perteikti gamtos grožį. 

6. Skatinti mokinius  domėtis juos supančia aplinka, gamta, Lietuvos vaistiniais augalais. 

III. DALYVIAI 

7. Kauno miesto bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų 1-12 klasių mokiniai. 

IV. EKSPONATŲ PATEIKIMAS 

8. Eksponatai siunčiami arba pristatomi  į Moksleivių aplinkotyros centrą  adresu: Šeštokų g. 30, 

LT- 46430, Kaunas iki 2017 m. rugsėjo 19 d.   

9. Į fotonuotraukų parodą-konkursą dalyviai pristato neįrėmintas, ne mažesnes kaip 15x21 dydžio 

nuotraukas, kuriose įamžinti Lietuvos vaistiniai augalai.   

10. Fotonuotraukas pateikti su nepritvirtintomis etiketėmis (etiketės spalva – balta, dydis 2x14 

cm, šriftas – Times New Roman, 12 pt). 

Etiketės pavyzdys:  
 

 

               14 cm 

11. Kitoje eksponato pusėje nurodyti: nuotraukos pavadinimą, autoriaus vardą, pavardę, 

klasę, ugdymo įstaigą.  

12. Į fotonuotraukų parodą-konkursą kartu su eksponatais dalyviai pristato jų sąrašus, 

kuriuose būtina nurodyti  nuotraukos pavadinimą, mokinio vardą,  pavardę, klasę, mokyklą, 

vadovo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. 

Nuotraukos pavadinimas 

Autoriaus vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga    2 cm 



13. Mokinių kūrybiniai darbai negali būti kolektyviniai. 

14. Eksponatai, neatitinkantys nuostatų reikalavimų (be etikečių, fotonuotraukų sąrašo, 

informacijos kitoje eksponato pusėje), gauti po nurodyto termino, nebus eksponuojami  ir 

vertinami.  

15. Fotonuotraukos turi atitikti etikos reikalavimus.   

V. ORGANIZAVIMAS 

16. Fotonuotraukų paroda–konkursas vyks nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. iki 2017 m. spalio 13 d. 

Kauno moksleivių aplinkotyros centre (Šeštokų g. 30, Kaunas) ir Kauno miesto savivaldybės 

Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Aleksoto padalinyje (Veiverių g. 43, Kaunas).  

VI. EKSPONATŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

17. Fotonuotraukas vertins Centro direktorės įsakymu patvirtinta vertinimo komisija, kuri išrinks 

geriausius eksponatus 1-4 klasių, 5-8 klasių ir 9-12 klasių grupėse.  

18. Vertinimo kriterijai: 

 Idėja, originalumas 

 Meninis sprendimas 

 Darbų kokybė 

19. Darbų autoriai ir jų vadovai bus apdovanoti Kauno moksleivių aplinkotyros centro diplomais,   

padėkos raštais,  prizais.   

20. Fotonuotraukų parodos–konkurso aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas vyks 2017 m. spalio 

18 d. 13.00 val. Kauno moksleivių aplinkotyros centre (Šeštokų g. 30, Kaunas) Kauno miesto  

ugdymo įstaigų 3-12 klasių mokinių konferencijoje „Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir 

perspektyvos“. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
21. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka sau teisę naudoti fotonuotraukas nekomerciniais 

tikslais, nemokant autorinių honorarų. 

22. Parodos-konkurso dalyviams fotonuotraukos bus grąžinamos 2017 m. spalio 18 d. nugalėtojų 

apdovanojimo renginio metu.  

23. Pasibaigus parodai-konkursui fotonuotraukos saugomos 1 mėnesį. 

24. Koordinatorė – Vaida Šokelienė, metodininkė, tel. (8~37) 39 00 64, el.p. 

kaunasmac@gmail.com.  

 

_______________________________________ 


