ŽEMĖS DIENA 2020
Aukštadvaris

MOKINIŲ DARBŲ PARODOS - KONKURSO ,,AŠ SVEIKINU PAVASARĮ !“,
SKIRTOS PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI 2020, NUOSTATAI
Mokinių darbų paroda - konkursas ,,Aš sveikinu pavasarį !“, skirta Pasaulinei Žemės dienai
paminėti, veiks 2020 m. kovo 17 – 20 dienomis Elektrėnų PMC Aukštadvario skyriaus priešsalyje.
Parodos - konkurso iniciatorius: Aukštadvario regioninio parko direkcija.

1. TIKSLAI
1.1. Vykdyti ekologinį, pilietiškumo, etnokultūrinį, estetinį, technologinį ugdymą,skatinti domėjimąsį
gamta, žmogaus ir gamtos ryšiais, ekologinėmis problemomis, ieškoti problemų sprendimo būdų.
1.3. Suteikti moksleiviams galimybę pristatyti savo darbus, idėjas bendraminčiams, visuomenei.

2. DALYVIAI
2.1. Parodai – konkursui darbus pristato Aukštadvario mokyklos – darželio ,,Gandriukas“,
Aukštadvario gimnazijos, EPMC Aukštadvario skyriaus klasės, būreliai, Trakų meno mokyklos
Aukštadvario skyriaus mokiniai, o pagal galimybes – Čižiūnų laikinosios globos centro ,,Atsigręžk į
vaikus“, dienos centro ,,Navininkai“, Onuškio Donato Malinausko gimnazijos, Bijūnų mokyklos –
daugiafunkcinio centro, Rūdiškių amatų mokyklos ,,Sodžiaus meistrai“ mokiniai, kt.

3. DARBAI
3.1. Klasės pristato po 1-5 pavasarines floristines kompozicijas, 1 ar daugiau teminių piešinių
(pavaizduoti geri darbai gamtai, gamtosauginės problemos; lapo dydis A3 ar didesnis), 2 ar daugiau
įvairių dydžių ir rūšių inkilų.
3.2. Būreliai, kitos grupės pateikia darbus, atitinkančius parodos temą.

4. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
3.1. Darbai pristatomi iki kovo 16 d. 14.00 val. į mokyklos priešsalį.
3.2. Prie darbo pridedama kortelė, kurioje nurodoma: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė,
klasė, būrelio pavadinimas.
3.3. Savo darbus klasės, būrelio atstovas (atstovai) pristato parodos atidarymo metu, kovo 17 d. 9.00
val. Pristatymas turėtų būti konkretus, trumpas (iki 3 minučių trukmės).
3.4. Iškilus klausimams, kreiptis į Aukštadvario gimnazijos JMB būrelio vadovę Česlovą Pociūnienę
(tel. 8 618 19810, el.p. ceslova.p@gmail.com), EPMC Aukštadvario skyriaus JMB būrelio vadovą
Vytautą Nairanauską (tel. 8 679 41702, el.p. vytautas@aukstadvaris.lt), biologijos mokytoją Janę
Budrevičienę, (tel. 8 671 62780, el.p. prisiminki@gmail.com), Aukštadvario regioninio parko ekologą
Talvydą Špiliauską (tel. 8 616 06670, el.p. t.spiliauskas@arp.lt),
3.5 Apie dalyvavimą/ nedalyvavimą darbų parodoje, informuoti organizatorius.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Darbus vertina komisija, sudaryta iš Aukštadvario gimnazijos, EPMC Aukštadvario skyriaus,
Trakų meno mokyklos, VĮ VMU Trakų regioninio padalinio ir Aukštadvario regioninio parko
direkcijos specialistų.
4.2. Vertinimo protokole numatyti šie kriterijai: originalumas, atlikimo technikos kokybė, inkilo
atitikimas reikalavimams, teminė mintis, eksponatų gausumas.
4.3. Organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas panaudoti edukaciniuose leidiniuose.
4.4. Klasės ir būreliai, darbų autoriai, pateikę parodai darbus, apdovanojami organizatorių ir rėmėjų
prizais.
4.5. Pasibaigus parodai, inkilai iškabinami gamtoje, floristines kompozicijas ir piešinius atsiima
autoriai.

_______________________

