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NUOSTATAI  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kūrybinio konkurso „Istorijos tėkmė šeimos nuotraukų albumuose“ nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, dalyvius, organizavimo, vertinimo, konkurso 

nugalėtojų skelbimo tvarką. 

2. Kūrybinis konkursas organizuojamas Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš 

praeities į ateitį“ metu. 

3. Kūrybinį konkursą organizuoja Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų 

mokymo centras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Kūrybiniu konkursu siekiame aktyvaus suaugusiųjų švietimo įstaigų mokinių dalyvavimo 

Lietuvos suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiuose: 

 atskleisti šeimos nuotraukose matomą istorinių įvykių, žmonių, objektų kaitą, laiko 

tėkmę Lietuvos kultūroje, švietime, 

 ugdyti mokinių kūrybiškumą, dalijimąsi gerąja patirtimi, 

 skatinti informacinių technologijų naudojimą, 

 siekti glaudesnio suaugusiųjų mokymo įstaigų bendradarbiavimo. 

 

 



III. LAIKAS IR VIETA 
 

5. Kūrybinis konkursas organizuojamas nuo 2018 m. spalio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. 

6. Kūrybiniai darbai konkursui pateikiami iki 2018 m. lapkričio 15 d. Darbai vertinami nuo 

lapkričio 16 dienos. Nugalėtojai skelbiami 2018 m. lapkričio 22 d. 

 

IV. DALYVIAI 

 

7. Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstaigų 5-12 klasių mokiniai. 

 

V. KONKURSO DARBAI 

 

8. Galimi kūrybiniai darbai: 

 nuotraukų koliažas,  

 2-5 min. trukmės vaizdo filmas, 

 Microsoft PowerPoint programa (iki 10 skaidrių), 

 rašinys, esė, miniatiūra. 

9. Reikalavimai rašto darbui: 

 elektroninė rašinio versija turi būti įrašyta Microsoft Word programa, 

 lapas A4 formato, stačias, 

 puslapio paraštės: viršuje – 3 cm,  apačioje – 2 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, 

 šriftas Times New Roman, 12 punktų dydžio, 

 atstumas tarp eilučių 1,5, 

 apimtis – 1-1,5 psl., 

 rašto darbas gali būti iliustruotas nuotraukomis. 

10. Kūrybinių darbų autoriai užpildo dalyvio anketą (priedas Nr. 1) ir siunčia darbus konkursui 

iki 2018 m. lapkričio 15 d. rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt arba Kauno g. 43, Vilnius, 

LT-03203 Lietuva. 

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

 

11. Darbus vertina Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro 

direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.  

12. Darbai vertinami už: 

 temos atitiktį, interpretaciją, 

 originalumą, 

 kūrybiškumą, 

 komponavimo, IT įgūdžius, 

 rašymo stiliaus savitumą, 

mailto:rastine@bitescentras.vilnius.lm.lt


 kalbos taisyklingumą. 

13. Konkurso darbai, neatitinkantys temos, skatinantys religinę, tautinę nesantaiką ar kitaip 

pažeidžiantys Lietuvos Respublikos įstatymus, vertinami nebus. 

 

 

VII. NUGALĖTOJŲ SKELBIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

14. Nugalėtojai skelbiami 2018 m. lapkričio 22 d. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 

suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje http://www.gpbite.eu  ir Facebook 

paskyroje. 

15. Nugalėtojai apdovanojami padėkomis ir prizais. Specialų prizą gaus daugiausia 

paspaudimų „patinka“ mokymo centro Facebook paskyroje surinkęs konkurso darbas. 

Balsuoti galima nuo lapkričio 16 d. iki lapkričio 21 d.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

16. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys ir kūrybiniai darbai būtų skelbiami 

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje 

http://www.gpbite.eu  ir Facebook  paskyroje. 

17. Konkurso dalyviai, pateikdami nuotraukas ir filmuotą medžiagą, patvirtina, kad yra šių 

darbų autoriai ir kad yra gavę užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti jų nuotraukas ar filmuotą 

medžiagą konkurse (priedas Nr.1). 

18. Už autorinių teisių pažeidimus darbų autoriai atsako pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę koreguoti ir papildyti konkurso nuostatus. 

_________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Klasė Kuruojančio 

mokytojo vardas, 

pavardė 

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

     

     

 

Patvirtinu, kad esu šio darbo autorius ir kad esu gavęs užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti jų 

nuotraukas ar filmuotą medžiagą konkurse. 

 

__________________________________ 

                     (vardas, pavardė) 

 

 


