PATVIRTINTA
Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos
prezidentės 2022 m. sausio 05 d.
įsakymu Nr. M-14
RESPUBLIKINIO MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSO, SKIRTO
EUROPOS MUZIKOS DIENAI MOKYKLOJE (EuDaMuS) PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio mokinių piešinių konkurso (toliau – Konkursas), skirto Europos muzikos dienai
mokyklose (angl., European Day of Music in Schools, toliau – EuDaMuS) paminėti, nuostatai
nustato konkurso tikslus, organizavimo ir darbų vertinimo bei nugalėtojų apdovanojimo tvarką,
reglamentuoja reikalavimus dalyviams.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ir Klaipėdos Vydūno gimnazija.
3. Projektą koordinuoja Lietuvos muzikos mokytojų asociacija (toliau - LMMA).
II. KONKURSO TIKSLAI
4. Konkurso tikslai:
4.1. Ugdyti mokinių kūrybingumą ir gebėjimą išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis.
4.2. Plėtoti mokinių bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.
4.3. Skatinti menų dalykų (dailė, muzika) integraciją, mokinių/mokytojų bendradarbiavimą ieškant
tarpdalykinių ryšių.
III. DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti visų tipų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
6. Konkursas organizuojamas penkiose amžiaus grupėse:
 I grupė - 1-2 klasėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai;
 II grupė – 3-4 klasėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai;
 III grupė – 5-6 klasėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai;
 IV grupė – 7-8 klasėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai;
 V grupė – I-IV gimnazinių klasių mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
7. Konkursas vykdomas nuo 2022 m. sausio 10d. iki 2022 m. kovo 15d.
7.1. Mokyklose konkursas gali būti organizuojamas 2022 m. sausio-vasario mėnesiais.
7.2. Respublikiniam turui elektroninės piešinių versijos bei konkurso dalyvių informacija siunčiama
iki 2022 m. kovo 1 d. (imtinai).
7.3 Laureatų vardai ir pavardės skelbiami 2022 m. kovo 15 d.
8. Konkurse dalyvaujantys mokiniai kviečiami jiems priimtinu būdu atskleisti šių metų temą
„Matau muziką“. Darbai gali būti atlikti įvairia technika (akvarelė, guašas, kreidelės, spalvoti
pieštukai, tušas ir kt.). Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai, koliažai (abstrakčios kompozicijos,

suklijuotos iš iškarpų, fotokopijų ir kt.). Konkursui pateikiami konkurso organizavimo mokslo metais
sukurti ir nepublikuoti darbai.
9. Piešinio formatas – A4 (297 x 210 mm) arba A3 (297 x 420 mm) pasirinktinai.
10. Kūrybinių darbų pateikimui taikomi šie reikalavimai:
10.1. Nufotografuoti kūrybiniai darbai siunčiami skaitmeniniu JPG formatu. Nuotraukos formatas
neturi viršyti 5 MB, tačiau būti ne mažesnis nei 2MB.
10.2. Kūrybinio darbo nuotraukos pavadinime turi būti nurodyta amžiaus grupė, mokinio vardas ir
pavardė tokia tvarka: I_grupė_Vardenis_Pavardenis.
10.3.
Iki
kovo
1d.
dalyvis
užpildo
konkurso
registracijos
formą
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqSpdvuld8FFHCZKM880vdg060wxoRJwA7EfR3
uqGXnYqjQ/viewform?usp=sf_link ir įkelia kūrybinio darbo skaitmeninę versiją (nuotrauką) .jpg
formatu registracijos formoje nurodytoje vietoje.
10.4. Kūrybinis darbas turi atitikti elektroninei pateikties versijai keliamus reikalavimus: tinkamas
apšvietimas, nufotografuota iš viršaus, be šešėlių.
11. Konkurso dalyvis gali pateikti vieną darbą.
12. Viena ugdymo įstaiga konkursui pateikia ne daugiau kaip 5 darbus iš kiekvienos amžiaus grupės.
13. Kūrybiniai darbai, pristatyti po 2022 m. kovo 1 d., plagijuoti, neatitinkantys reikalavimų, nebus
vertinami.
VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
14. Darbus vertins LMMA prezidentės įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
Apdovanojami 3 autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje. Vertinimo komisija gali skirti papildomas
nominacijas.
15. Komisija vertina darbus vadovaudamasi vertinimo kriterijais: temos atskleidimo originalumas,
savitas pasirinktos atlikimo technikos panaudojimas, darbo atitikimas keliamiems konkurso
reikalavimams.
16. Laureatai bus paskelbti LMMA tinklapyje http://www.lmma.eu/ 2022 m. kovo 15 d.
17. Konkurso nugalėtojai ir dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais. Konkurso darbų
virtuali paroda bus eksponuojama LMMA tinklapyje http://www.lmma.eu/.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Laureatų darbai eksponuojami Tarptautinėje EuDaMuS virtualioje kūrybinių darbų parodoje.
19. Autorius, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo kūrybinis darbas ir asmeniniai duomenys
gali būti publikuojami įvairiuose leidiniuose informacijos sklaidos ir kūrybiškumo skatinimo tikslais.
Konkurso organizatorius neatsako už viešojoje erdvėje publikuojamų darbų asmens duomenų
apsaugą.
20. Konkurso organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti dalyvavimo sąlygas apie tai iš
anksto informuodamas dalyvius.
21. Informacija teikiama el.paštu mataumuzika@gmail.com
__________________________________

