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RESPUBLIKINIO KŪRYBINIO KONKURSO „STEBUKLINIŲ PASAKŲ ŠALYJE“ 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. „Stebuklinių pasakų šalyje“ respublikinis kūrybinis konkursas ( toliau – Konkursas) skirtas 

mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymui.  

2. Konkursą „Stebuklinių pasakų šalyje“ organizuoja Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis 

centras.  

3. Nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, Konkurso organizavimo, darbų 

pateikimo ir apdovanojimo tvarką. 

3. Konkurso nuostatai skelbiami Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro internetinėje 

svetainėje: http://www.verkiumokykla.lt/  

4. Konkurso iniciatorė ir koordinatorė: Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė 

pedagogė Greta Sinkevičienė ir Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai.  

5. Konkurso kūrybinių darbų nuotraukos bus patalpintos Vilniaus Verkių mokyklos- daugiafunkcio 

centro internetinėje svetainėje http://www.verkiumokykla.lt/ ir socialiniame tinkle Facebook 

https://www.facebook.com/verkiumokykla . 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių socialines-emocines kompetencijas žadinant vaizduotę ir 

kūrybiškumą.  

7. Uždaviniai:   

7.1 Gilinti mokinių žinias apie jausmus ir emocijas, jų išraiškos būdus. 

7.2 Mokyti mokinius reikšti savo jausmus ir emocijas.  

7.3 Skatinti mokinius svajoti. 

7.4 Ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų. 

7.5 Stiprinti ugdymo įstaigų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

8. Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų pedagogai. 

http://www.verkiumokykla.lt/
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IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

9. Konkurso pradžia - 2020-10-08, pabaiga-2020-10-19 d. Konkursas organizuojamas nuotoliniu 

būdu.  

10. Konkurso organizatoriai siūlo atlikti kūrybinę užduotį panaudojant gerai žinomą Keistuolių 

teatro muzikinį spektaklį „Geltonų plytų kelias“ pagal F.L. Baumo pasaką „Smaragdo miesto 

burtininkas“.   

11. Mokiniai kartu su mokytojais, socialiniu pedagogu, klasės vadovu žiūri muzikinę pasaką 

„Geltonų plytų kelias“ https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/14175/geltonu-plytu-kelias-pagal-

rasytojo-f-l-baumo-pasaka arba https://www.youtube.com/watch?v=A28D-uwd_hA . Po peržiūros, 

rekomenduojamas filmo aptarimas grupėje apie kilusias emocijas ir jausmus, matytus personažus,  

mokinių svajones.  

12. Mokiniai atlieka kūrybinį darbą (piešia, daro iš pagalbinių medžiagų) geltoną plytą ( geltonas 

plytas) ,  ją dekoruoja rašo palinkėjimą, žinutę draugui, savo svajonę.  

13. Kūrybinis darbas gali būti atliktas įvairia technika: piešimas akvarele, guašu, kreidelėmis, 

flomasteriais, koliažas, darbeliai iš antrinių žaliavų, plastilino, modelio ir kitų medžiagų. Kūrybinio 

darbo atlikimo technika, dydis ir formatas neribojamas.  

 

V. REIKALAVIMAI KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMUI IR APDOVANOJIMAI 

 

14. Pateikiami kūrybiniai darbai turi atitikti Konkurso temą. 

15. Kūrybinis darbas gali būti grupinis arba individualus.  

16. Atlikto kūrybinio darbo nuotrauką (JPG formato) su užpildyta dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) 

atsiųsti iki 2020-10-19 d. el. paštu ingrida.stungiene@verkiumokykla.lt .  

17. Konkurse dalyvavę ugdymo įstaigų mokiniai apdovanojami prizais, o pedagogai padėkos 

raštais. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Konkursui pateikti kūrybiniai darbai eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

19. Kūrybinių darbų autoriai neprieštarauja, kad jų darbai būtų eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

20. Kūrybinių darbų autorių pedagogai prisiima atsakomybę už darbų viešinimą. 

21. Papildoma informacija el. paštu greta.sinkeviciene@verkiumokykla.lt , tel. Nr. 8 673 80681. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

 

Kūrybinio Konkurso „Stebuklinių pasakų šalyje“  dalyvio anketa 

 Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas  

Konkurse dalyvaujančio pedagogo vardas, 

pavardė, el. paštas 

 

Konkurse dalyvaujanti klasė, mokinių amžius  

 


