
PIEŠINIŲ KONKURSO „SUKURK SAVO APLINKĄ PATS“ 2022 m. 

 

NUOSTATAI 

 

I. KONKURSO TIKSLAS 

 

1. 1. Lavinti moksleivių saviraiškos būdus kuriant aplinką, skatinti atsižvelgti į pamatines vertybes. 

1. 2. Ugdyti gamtinės aplinkos stebėjimo ir gamtinių formų pasitelkimo kūrybai įgūdžius. 

1. 3. Skatinti moksleivius išreikšti originalumą pasitelkiant natūralią aplinką, Lietuvių liaudies meno 

elementus, tautinį identitetą, ieškant Šiaulių regiono identiteto atskleidimo būdų. 

1. 4. Skatinti domėjimąsi gamtosauginėmis problemomis, darnios aplinkos vystymu, ekologija. 

1. 5. Supažindinti Botanikos sodo lankytojus su moksleivių kūrybiniais darbais. 

 

II. DALYVIAI 

 

2. 1. Konkurse gali dalyvauti 1–8 klasių moksleiviai ir gimnazistai. 

 

III. REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

3. 1. Konkursas vyks nuo 2022 m. kovo 7 d. iki gegužės 13 d. 

3. 2. Mokiniai savarankiškai arba mokykloje kuria piešinį duota tema. Piešiniai turi būti A3 formato, 

sukurti bet kuria technika ir priemonėmis. 

3. 3. Kitoje darbo lapo pusėje spausdintinėmis raidėmis turi būti nurodytas piešinio pavadinimas, 

autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo vadovas (mokytojas), vadovo telefono numeris ir el. pašto 

adresas (jei moksleivis dalyvauja individualiai nurodo savo el. pašto adresą arba tel. numerį), mokymo 

įstaigos pavadinimas ir adresas.  

3. 4. Piešinius vertins kompetentinga komisija. Vertinant bus atsižvelgta į kūrybingumą, aplinkos 

tausojimo atskleidimą, darnios aplinkos išreiškimą, gamtinių formų panaudojimą ir Šiaulių regiono 

identiteto atskleidimą kuriant.  

 

IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS IR ORGANIZATORIAI 

 

4. 1. Visiems dalyviams įteikiami pažymėjimai ir Botanikos sodo suvenyrai 2022 m. gegužės mėn. 27 

d., 10 val. Botanikos sode.  

4. 2. Mokytojams, parengusiems konkurso laureatus, įteikiami pažymėjimai ir Botanikos sodo 

suvenyrai. 

4. 3. Moksleivių darbai bus eksponuojami Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode ir 

po konkurso nebus grąžinami (norėdami atsiimti darbą po apdovanojimų paprašykite).  

4. 4. Konkursą organizuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas. 

 

 

 

Mokytojai su moksleiviais kviečiami į ekskursiją po Botanikos sodą pasisemti idėjų kūrybiniam darbui. 

Konkurso dalyvių piešinių paroda vyks gegužės 16–27 d. Botanikos sodo salėje.  

 

Konkurso darbai siunčiami ar pristatomi iki 2022 m. gegužės 13 d. adresu: 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas, Paitaičių g. 4, 77175 Šiauliai  

Piešinių konkursui „Sukurk savo aplinką pats“ 

 

Papildoma informacija teikiama (atsakingas asmuo Rita Šulskienė): tel. 8 659 93747, el. paštas – 

rita.sulskiene@sa.vu.lt 


