
  

VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJA 
 EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS 

 
MOKINIŲ POPIERIAUS PLASTIKOS PARODOS-KONKURSO 

„IŠMINTIS. KAS TAI?“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Popieriaus plastikos parodos-konkurso „IŠMINTIS. KAS TAI?“ (toliau – Paroda-
konkursas) nuostatai reglamentuoja šios parodos tikslą, uždavinius, dalyvavimo 
parodoje, kūrybinių darbų pateikimo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Parodą-konkursą organizuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos 
institutas.  Partneriai: Šiaulių m. vaikų dailės mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio 
menų gimnazija. 

3. Popieriaus plastikos paroda-konkursas yra 2022 m. gegužės 20–21 dienomis 
organizuojamų renginių ciklo, skirto filosofo ir pedagogo Stasio Šalkauskio 
visuomeninei, pedagoginei veiklai atminti, dalis. 

4. Popieriaus plastikos parodai-konkursui savo kūrybinius darbus gali teikti Šiaulių miesto 
bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų (1–9) klasių mokiniai. 

 

II. PARODOS TIKSLAS  

5. Parodos-konkurso organizavimo tikslas – skatinti mokinių meninę saviraišką, 

kūrybinius gebėjimus ir aktyvumą, siekiant įprasminti S. Šalkauskio filosofinės minties 

idėjas ir jų tęstinumą šiuolaikiniame kontekste.  

 

III. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

6. Reikalavimai kūrybiniams darbams, eksponuojamiems parodoje-konkurse:  
6.1. Parodai pristatomi darbai turi atspindėti temą „IŠMINTIS. KAS TAI?“ interpretuojant 
S. Šalkauskio filosofinės minties, tautiškumo ir pilietiškumo, tautos istorinės atminties, 
bendražmogiškųjų vertybių pasaulyje problematiką; 
6.2. kūrybiniai popieriaus plastikos darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, kurių 
pagrindinė medžiaga – popierius. Tai popieriaus lankstinių, origamio kompozijos, trimatės 
popieriaus skulptūros, tūrinės geometrinės popieriaus kompozicijos; 
6.3. kūrybiniam darbui atlikti popieriaus formatą, spalvą, faktūrą, tankį dalyviai pasirenka 
savo nuožiūra; 
6.4. kūrybinį darbą gali kurti vienas mokinys arba mokinių grupė; 
6.5. pateikiamas tik vienas vieno mokinio arba mokinių grupės kūrybinis darbas;  
6.6. kūrybinis darbas turi būti originalus, tvarkingas, estetiškas; 



6.7. kurdami popieriaus plastikos darbus autoriai turi nuspręsti, kaip jų darbas bus 
eksponuojamas parodoje (vertikaliai, horizontaliai, kabinamas ant sienos ar pastatomas 
ant pagrindo); 
6.8. parodai-konkursui tinka tik stabiliai stovintys, kabinami ant sienos, paprastai 
eksponuojami ir lengvai transportuojami kūrybiniai darbai; 
6.9. rekomenduojami tūrinių popieriaus plastikos darbų matmenys iki 100 x 100 x 100 
cm.; plokščių darbų 100 x 100 cm; 
6.10. prieš parodą siunčiama skaitmeninė kūrybinio darbo nuotrauka (formatas turi būti 
JPG (JPEG) su aprašymu: pavadinimas, dalyvio (dalyvių grupės) vardas/ai, pavardė/s, 
amžius, klasė, mokytojo vardas, pavardė bei mokyklos/įstaigos pavadinimas. 
Pageidautina pridėti trumpą idėjos aprašymą, sąsajas su tema;  
6.11. kūrybiniai darbai bus eksponuojami Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje 
(Vytauto g. 84, bibliotekos erdvėse). 

 
7. Iki 2022 m. gegužės 15 d. darbų autoriai i užpildo dalyvio anketą (žr. 1 priedą). E-

registracijos nuoroda: https://forms.office.com/r/Bt1QJDbCqd. 
8. Iki gegužės 16 d. imtinai kūrybiniai darbai parodai atvežami į Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademiją (Vytauto g. 84, Šiauliai).  Apie darbų atvežimą darbų autoriai 
informuoja el. paštu popieriausplastika@gmail.com. 

IV. VERTINIMAS 

9. Kūrybinius darbus parodai-konkursui atrinks ir vertins kūrybinių darbų parodos 
organizatorių vertinimo komisija. 

10. Parodai-konkursui pateikiamų kūrybinių darbų atranka bus vykdoma vadovaujantis 
šiais kriterijais: atitikimas temai, originalumas, techninis atlikimas.  

11.Vertinant darbus bus skiriamos nominacijos: tautiškiausias, originaliausias, 
įdomiausias, linksmiausias, kūrybiškiausias, įsimintiniausias. 

12. Vertinimo komisija vertins kūrybinius darbus skirtingose amžiaus grupėse: 1–4 kl.,  
  5–7 kl., 8–9 kl. individualių ir grupinių darbų kategorijose. 

13. Parodai-konkursui pateikę kūrybinius darbus mokiniai gali būti paskatinti diplomais 
ir/ar prizais kūrybinių darbų parodos-konkurso organizatorių sudarytos vertinimo 
komisijos balsų daugumos sprendimu. 

14. Kūrybinių darbų parodos-konkurso rezultatų paskelbimas, apdovanojimai dalyviams 

bus teikiami 2022 m. gegužės 21 d. 16.00–17.00 val. Šiaulių kultūros centre (Aušros 

al. 31, Šiauliai). 

15. Pedagogams, padėjusiems mokiniams dalyvauti kūrybinių darbų parodoje-konkurse, 
dalyvio anketoje nurodytu el. paštu bus išsiųstos Vilniaus universiteto Šiaulių 
akademijos Edukologijos instituto pažymos ir/ar padėkos už pagalbą mokiniams 
dalyvauti kūrybinių darbų parodoje-konkurse.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

16. Mokyklų pedagogai, mokiniai pateikdami kūrybinį darbą ir jo skaitmeninę nuotrauką, 
patvirtina, kad yra susipažinę su popieriaus plastikos parodos-konkurso „IŠMINTIS. 
KAS TAI?” nuostatais ir sutinka, jog kūrybinis darbas būtų eksponuojama parodoje, o 
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kūrybinių darbų nuotraukos naudojamos VUŠA viešinimo tikslais. Kūrybinius darbus 
pateikę mokiniai ar pedagogai yra atsakingi už teisingą kūrinio metrikos (vardo, 
pavardės, pavadinimo, datos, mokyklos, pedagogo pavardės) pateikimą. 

17. Kūrybiniai darbai bus eksponuojami viešose erdvėse, todėl Parodos organizatoriai 
neprisiima atsakomybės už darbų pažeidimus. Pasibaigus eksponavimo laikui darbų 
autoriai galės kūrinius atsiimti iki nustatyto laiko.  

 
18. Parodos-konkurso organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus kūrybinius darbus ir jų 

skaitmenines nuotraukas naudoti neatlygintinai, prie kūrybinių darbų skaitmeninių 
nuotraukų nurodyti darbo pavadinimą, dalyvio vardą, amžių bei mokyklos pavadinimą 
ir skelbti viešosiose erdvėse, įskaitant, bet neapsiribojant: kūrybinių darbų parodos 
darbų nuotraukas eksponuoti sukurtoje internetinėje erdvėje, Facebook paskyroje, 
kitose su kūrybinių darbų paroda ir renginių S. Šalkauskiui atminti viešinimu 
susijusiose Šiaulių apskrities viešosiose erdvėse.   

      Iškilus klausimams kreiptis el. paštu popieriausplastika@gmail.com  

 

 

Partneriai Šiaulių vaikų dailės mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija 
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1 priedas 

Popieriaus plastikos parodos-konkurso ,,IŠMINTIS. KAS TAI?” dalyvių  

registracijos anketa 

 

Jūs esate: 

 mokinys 

 mokytoja/s 

 švietimo pagalbos specialistė /as 

Mokinio vardas, pavardė.................................................................................................. 

Klasė, amžius .................................................................................................................. 

Kūrybinio darbo pavadinimas: ......................................................................................... 

Mokinio arba ugdymo įstaigos adresas, el. paštas 

............................................................................................................................................ 

Ugdymo įstaigos pedagogo, švietimo pagalbos specialisto, padėjusių mokiniui dalyvauti 

kūrybinių darbų parodoje-konkurse, vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis 

paštas 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

 

Pateikdamas šią anketą patvirtinu, kad  

 susipažinau su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

organizuojamos kūrybinių darbų parodos-konkurso „IŠMINTIS. KAS TAI?” 

nuostatais ir suprantu, kad už autorinių teisių pažeidimus atsako kūrybinius darbus 

ar nuotraukas pateikęs asmuo. 

 Sutinku, kad atsiųsta mokinio kūrybinis darbas ar kūrybinio darbo skaitmeninė 

nuotrauka būtų naudojama neatlygintinai bei būtų eksponuojama viešosiose 

erdvėse, įskaitant, bet neapsiribojant: kūrybinių darbų parodai – konkursui 

eksponuoti sukurtoje internetinėje erdvėje, Facebook paskyroje, kitose su renginių 

filosofui, pedagogui S. Šalkauskiui atminti viešinimu susijusiose Šiaulių apskrities 

viešosiose erdvėse. 

 Sutinku, kad eksponuojant kūrybinį darbą įvairiose aukščiau nurodytose erdvėse 

prie kūrybinio darbo skaitmeninės nuotraukos būtų nurodomas darbo 



pavadinimas, popieriaus plastikos parodos dalyvio (mokinio) vardas, pavardė, 

amžius ir ugdymo įstaigos pavadinimas.  

 

 

 

 

 


