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Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokinių
Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų konkursas
„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“
KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Lietuvoje yra 11 sąvartynų, į kuriuos kasmet išvežama maždaug 3 mln. tonų įvairių atliekų. Pusė
jų – nerūšiuotos komunalinės atliekos. Siekiant atlikti atliekų mažinimo prevencijos darbą: vengti atliekų
susidarymo, mažinti susidarančių atliekų kiekį, pakartotinai jas panaudoti, rūšiuoti, perdirbti ir
šalinti, organizuojamas Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. vaikų kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų
konkursas „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“ (toliau vadinama Konkursu). Konkursas
skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti.
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II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Skatinti Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokinius generuoti kūrybiškas antrinių atliekų
rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo idėjas.
Ugdyti mokinių kūrybingumą, meninę saviraišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Didinti Vilniaus miesto 1-4 kl. mokinių ir kitų bendruomenės narių aplinkosauginį sąmoningumą.
Skatinti mokinius bei kitus bendruomenės narius rūšiuoti antrines žaliavas.
Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į antrinių atliekų rūšiavimą.

III. KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokiniai, pristatę savo kūrybinius
darbus (asmeniškai).
Išankstinė registracija Konkursui nebūtina.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
1. Konkursą organizuoja Vilniaus saugaus eismo mokyklos Aplinkosaugos sektorius. (Architektų g.
166, LT-04203 Vilnius, Sektoriaus vadovė Žydrūnė Laužadytė, tel. 234 39 44, 865642451,
lauzydre@gmail.com).
2. Konkursas vyks 3 etapais:
 I etapas – Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokiniai nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki
2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai) gali atsiųsti savo sugalvotų ir iš antrinių atliekų pagamintų
meninių kompozicijų, instaliacijų ar kitų antrinių žaliavų meninio panaudojimo idėjų nuotraukas (1
darbui ne daugiau kaip 2 nuotraukas) ir trumpą pristatomąjį aprašymą. Nuotraukas bei aprašymus
siųsti el. paštu lauzydre@gmail.com; Elektroninio laiško laukelyje „Tema“ nurodyti – „Maži
darbeliai“. Laiške būtina nurodyti duomenis (Darbo autoriaus vardą pavardę, klasę, mokyklos
pavadinimą, kuruojančio pedagogo (kontaktinio asmens) vardą, pavardę, telefoną, el. paštą).
 II etapas – nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. sausio 20 d. (imtinai) vyks balsavimas (Vilniaus
saugaus eismo mokyklos internetinėje svetainėje: www.vsem.lt ) už Vilniaus miesto mokyklų
pateiktas antrinių žaliavų menines kompozicijas, instaliacijas ar kitas antrinių žaliavų meninio
panaudojimo idėjas.
 III etapas – 2016 m. sausio mėn. pabaigoje –vyks finalinis Konkurso darbų įvertinimas, kurio
metu vertinimo komisija nustatys Konkurso nugalėtojus ir rezultatus paskelbs mokyklos
internetinėje svetainėje.

V. REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS DARBAMS
1. Dalyvis gali pateikti tik vieną meninę kompoziciją, instaliaciją ar kitą antrinių žaliavų meninio
panaudojimo idėją.
2. Antrinių žaliavų meninės kompozicijos, instaliacijos ar kitos antrinių žaliavų meninio panaudojimo
idėjos gali būti pagamintos, išpildytos įvairia technika ir naudojant įvairias antrines žaliavas.
Tinkamos naudoti visos antrinės žaliavos (pvz. popierius, plastikas, stiklas, metalinės skardinės ir
kt.), išskyrus pavojingas atliekas (galvaniniai elementai, cheminėmis medžiagomis užterštos
pakuotės ir medžiagos, buitinės chemijos produktai ir kt.) bei didžiosios atliekos (nebereikalingi
baldai, buitinė technika ir kt.).
3. Antrinių žaliavų meninės kompozicijos, instaliacijos ar kitos antrinių žaliavų meninio panaudojimo
idėjos turi atskleisti ekologinę tematiką, skatinti antrinių atliekų panaudojimą meninei
saviraiškai.
4. Sukurta ir pagaminta meninė kompozicija, instaliacija ar kita įgyvendinta idėja
nufotografuojama, parengiamas trumpas pristatomasis aprašymas, kuriame trumpai
išdėstoma: darbo pavadinimas,
idėja, naudotos antrinės žaliavos, pagamintos meninės
kompozicijos, instaliacijos ar kitos idėjos išskirtinumas.
5. Meninės kompozicijos, instaliacijos ar kitos antrinių žaliavų meninio panaudojimo idėjos kūrime,
gamyboje privalo dalyvauti mokiniai savarankiškai, jei reikia išskirtinės pagalbos, padedant
šeimos nariams ir pedagogams.
VI. VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS
1. Geriausias bei originaliausias idėjas išrinks Vilniaus saugaus eismo mokyklos atstovų sudaryta
komisija, kuri nustatys ir paskelbs Konkurso nugalėtojus.
2. Konkurso metu bus išrinkti keturi nugalėtojai –trys surinkę daugiausiai Konkurso komisijos
balsų ir vienas surinkęs daugiausiai mokyklos internetinėje svetainėje: www.vsem.lt lankytojų
balsų.
3. Konkurso dalyvių siūlomos meninės kompozicijos, instaliacijos ir kitos idėjos Konkurso komisijos
bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
 Pateiktų meninių kompozicijų, instaliacijų ir kitų meninių idėjų atitikimas Konkurso
tikslams ir reikalavimams;
 Originalumas, išskirtinumas, estetinis darbo išpildymas ir išsamus darbo aprašymas.
 Reali idėja pakartotiniam antrinių žaliavų panaudojimui.
4. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami nugalėtojų diplomais ir Vilniaus saugaus eismo mokyklos
Aplinkosaugos sektoriaus įsteigtais prizais, įteikiant asmeniškai sutartu laiku.
5. Visiems Konkurso dalyviams bus išsiųsti (įteikti) padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą kūrybinėje
veikloje.
6. Pedagogai, kurių mokinių darbai dalyvaus Konkurse, gaus padėkos raštus už bendradarbiavimą
skatinant mokinių ekologinį sąmoningumą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso organizatorius pasilieka teisę populiarinti Konkurso dalyvių darbus: publikuoti
mokyklos internetinėje svetainėje, leidiniuose ir rengti parodas. Autorių sutikimu su šiomis
sąlygomis laikomas nuotraukų pateikimas šiam Konkursui.
2. Konkurso rezultatai bus skelbiami Vilniaus saugaus eismo mokyklos internetinėje svetainėse
(www.vsem.lt), nugalėtojai informuoti asmeniškai pagal pateiktus duomenis.
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