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                                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                               Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

                                                                                                               direktoriaus 2023 m. vasario 21 d.  

                                                                                                               įsakymu Nr. V - 42 

 

RESPUBLIKINIS 5–12 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS KONKURSAS MAKE ART 

NOT WAR NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio konkurso MAKE ART NOT WAR  (toliau – konkursas) nuostatai 

reglamentuoja tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizatorius, organizavimo, darbų pateikimo, vertinimo, 

dalyvių skatinimo tvarką ir kitą su konkursu susijusią veiklą. 

2. Konkurso organizatorius – Vilniaus Tuskulėnų gimnazija. 

3. Konkurso partneriai – Vilniaus dailės akademija, leidykla „Slinktys“. 

4. Konkurso koordinatorė – Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Violeta Karnišauskaitė. 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumo kompetenciją bei gebėjimą kūrybiškai atskleisti 

aktualias pilietines idėjas meno kalba. 

6. Konkurso uždaviniai: 

6.1. ugdyti mokinių pilietinį tapatumą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvei bei stiprinti pilietinę galią; 

6.2. ugdyti mokinių saviraišką ir  kūrybiškumą;  

6.3. skatinti Lietuvos mokyklų bendravimą bei bendradarbiavimą. 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 

7. Konkurso dalyviai –  5–12 klasių mokiniai. 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

            8. Konkursą organizuoja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Aušra 

Šilanskienė. 

9. Konkursas vyksta 2023 m. vasario 24 d. -  balandžio 7 d.   
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10. Konkurso dalyviai kuria plakatus tema MAKE ART NOT WAR. Plakatai kuriami  A3 

formato popieriaus lape pasirinkta technika, išskyrus CGD (computer generated design). Užrašą MAKE 

ART NOT WAR būtina įtraukti į plakato kompoziciją. 

11. Konkurso darbai skirstomi pagal mokinių amžių į koncentrus: 5–8 klasių ir 9–12 klasių (I–IV 

gimnazijos klasių). Vieną plakatą gali kurti keli to paties koncentro mokiniai. Mokykla pristato ne daugiau 

3 darbų. 

12. Plakatai pristatomi (siunčiami) iki 2023 m. balandžio 7 d.  į Tuskulėnų gimnaziją adresu 

Tuskulėnų g. 31, LT-09219, Vilnius. 

13. Plakato autorius (autoriai) yra nurodomas metrikoje (žr. priedą), kurią reikia priklijuoti kitoje 

kūrinio pusėje. 

14. Pateikdami darbus, konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai 

suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti konkursui 

pateiktus darbus ar jų kopijas, renginio metu darytas nuotraukas Lietuvoje ar užsienyje. 

V SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS 

 

15. Konkurse dalyvaujančių mokinių darbus vertina Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus 

sudaryta komisija.  

16. Vertinimo kriterijai: 

● turinio ir idėjos originalumas bei aktualumas, 

● meninės išraiškos priemonių valdymas, 

● plakatas atitinka konkurso nuostatus. 

17. Konkurso kiekvieno koncentro 1–3 vietų laimėtojai ir juos konsultavę mokytojai 

apdovanojami Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos padėkos raštais. Kiti dalyviai ir juos konsultavę mokytojai  

gaus pažymas, patvirtinančias dalyvavimą konkurse.   

18. Specialius prizus skiria  Vilniaus dailės akademija ir leidykla „Slinktys". 

19. Konkurso laimėtojų darbai eksponuojami parodoje.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Informacija apie konkursą skelbiama Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos tinklalapyje 

www.tuskulenai.lt  

21. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. 

22. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

            23. Išsamesnę informaciją teikia Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aušra 

Šilanskienė el. paštu ausra.silanskiene@tuskulenai.lt 

 

_____________________________________ 
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1 priedas  

MAKE ART NOT WAR 

 

Plakato autoriaus (autorių) vardas, pavardė  

Klasė, amžius  

Mokytojo vardas, pavardė  

Mokytojo elektroninis paštas  

Mokyklos pavadinimas  

Mokyklos adresas  

 

 

 


