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KONKURSO „APRENK SAVO KLASĘ“
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Konkurso „Aprenk savo klasę“ (toliau - Konkursas) sąlygos apibrėžia konkurso tikslą,
uždavinius, dalyvius bei organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (toliau – LATIA)
ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).
3. Konkurso tema: „Mes aktyvūs!”
4. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis aprangos ir tekstilės pramonės šakos
profesijomis, jų perspektyvomis, sudarant sąlygas profesiniam veiklinimui ir karjeros kompetencijų
ugdymui. Konkurso uždaviniai – didinti mokinių kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis; sutelkti dailės
ir technologijų dalykų mokytojus įsijungti į kūrybos procesą konsultacijomis ir patarimais; stiprinti
ryšius tarp mokyklų ir įmonių bei plėsti profesinio veiklinimo galimybes aprangos ir tekstilės
pramonės įmonėse.
5. Konkursą koordinuoja – Indrė Bernotienė, el.p. indre@latia.lt LATIA direktoriaus
pavaduotoja, ir Danutė Talačkaitė, el.p. danute.talackaite@lmnsc.lt Centro Ugdymo karjerai skyriaus
vedėja.
6. Konkursui vadovauja – Linas Lasiauskas, el.p. linas@latia.lt LATIA generalinis
direktorius.
7. Informacija apie Konkursą skelbiama interneto puslapiuose www.latia.lt, www.lmnsc.lt ir
www.mukis.lt

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų 512 klasių mokiniai.
9. Skiriamos dvi Konkurso dalyvių grupės: I grupė: 5-8 klasių mokiniai (toliau – I grupė); II
grupė: 9-12 klasių mokiniai (toliau – II grupė).
10. Konkursas vyksta 3 etapais:
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10.1. I etapas – konkursinių darbų rengimas ir pateikimas Centrui (2015 m. rugsėjo 1 d. –
rugsėjo 28 d.):
10.1.1. I grupė rengia ir pateikia piešinį (logotipą, šūkį, piešinį ar pan.) sportiniams
marškinėliams konkurso tema „Mes aktyvūs!“. Marškinėlių pavyzdys 2 priede.
10.1.2. II grupė rengia ir pateikia piešinį (logotipą, šūkį, piešinį ar pan.) sportiniams
marškinėliams konkurso tema „Mes aktyvūs!“. Marškinėlių pavyzdys 3 priede.
10.2. II etapas–konkursinių darbų vertinimas ir laimėtojų paskelbimas (2015 m. rugsėjo 29
d. – spalio 9 d.):
10.2.1. Vertinimo komisija atrenka po 5 darbus iš kiekvienos dalyvių grupės;
10.2.2. Elektroninis balsavimas http://www.mukis.lt/aprenk_klase/ skelbiamas 2015 m.
spalio 7 d;
10.2.3. Balsavimo pabaiga -2015 m. spalio 8 d. 16 val.;
10.2.4. 2015 m. spalio 9 d. tinklapiuose www.latia.lt,www.lmnsc.lt ir www.mukis.lt
skelbiami laimėtojai (po vieną iš kiekvienos grupės), kurių darbai surinko daugiausia balsų, iš
kiekvienos dalyvių grupės.
10.3. III etapas – konkurso laimėtojų apdovanojimas vyks tarptautinės parodos „Baltic
Fashion & Textile Vilnius“ renginyje mokiniams ir jaunimui „Vilnius Fashion & Textile Avenue
2015” (Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5, Vilnius):
10.3.1. 2015 m. spalio 15 d. – apdovanojama laimėjusi klasė I grupėje;
10.3.2. 2015 m. spalio 16 d. – apdovanojama laimėjusi klasė II grupėje.
III. KONKURSO REIKALAVIMAI
11. Konkursiniai darbai turi atitikti tikslą, uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.
12. Konkursiniai darbai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis ir pateikti A4 formatu.
Dalyviai darbą pateikia ant vieno A4 formato lapo.
13. Konkursinius darbus pristatyti arba siųsti paštu iki 2015 m. rugsėjo 28 d. 17 val., adresu:
Konkursui „Aprenk savo klasę“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, Ugdymo
karjerai skyriui, Žirmūnų g. 1B, Vilnius LT – 09101. Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė
išsiuntimo diena, nurodyta pašto antspaude – 2015 m. rugsėjo 25 d.
14. Konkursinio darbo nugarinėje dalyje privalu pritvirtinti Dalyvio registracijos anketą (1
priedas). Darbai be užpildytos Dalyvio registracijos anketos vertinami nebus.
15. I grupės dalyviai pateikia užpildytą Klasės mokinių duomenų lentelę (2 priedas).
16. II grupės dalyviai pateikia užpildytą Klasės mokinių duomenų lentelę (3 priedas).
17. Konkursiniai darbai negrąžinami.
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IV. VERTINIMO KRITERIJAI
18. Konkursiniai darbai bus vertinami atsižvelgiant į temos atitikimą, kūrybiškumą,
originalumą, estetiškumą.
19. Neatitinkantys vertinimo kriterijų bei darbai su netinkamai užpildyta arba neužpildyta
dalyvio registracijos anketa vertinami nebus.
V. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
20. 2015 m. spalio 9 dieną skelbiami (www.latia.lt, www.lmnsc.lt ir www.mukis.lt) Konkurso
laimėtojai (po 1 iš kiekvienos dalyvių grupės), kurie bus apdovanoti:
20.1. I grupė – sportiniais marškinėliais, išmargintais su konkursą laimėjusiu piešiniu, visai
klasei;
20.2. II grupė – sportine apranga (marškinėliai ir kelnės) visai klasei, išmarginta su konkursą
laimėjusiu piešiniu ir duomenimis, nurodytais konkurso nuostatų 3 priede.
20.3. I ir II grupių laimėtojų klasėms bus organizuojamas pažintinis profesinio veiklinimo
vizitas į UAB „T-Transfers technologies for textile“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius), kur mokiniai
susipažins su įmonės veikla ir audinių marginimo šilkografijos būdu ypatumais, po to lankysis
tarptautinės parodos „Baltic Fashion & Textile Vilnius“ renginyje mokiniams ir jaunimui „Vilnius
Fashion & Textile Avenue 2015“ (Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Laisvės pr. 5,
Vilnius), kur bus įteikti apdovanojimai. Jeigu laimėtojai ne iš Vilniaus, tai LATIA padengs 100 proc.
transporto nuomos kaštų kelionei:
20.3.1. 2015 m. spalio 15 d. – I grupės klasės laimėtojos vizitas;
20.3.2. 2015 m. spalio 16 d. – II grupės klasės laimėtojos vizitas.

___________________________
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Konkurso „Aprenk savo klasę“
1 priedas

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA
1.

Savivaldybės pavadinimas

2.

Mokyklos pavadinimas

3.

Mokyklos adresas

4.

Mokyklos el. paštas

5.

Mokinio vardas, pavardė

6.

Mokytojo vardas, pavardė

7.

Mokytojo telefonas

8.

Mokytojo el. paštas

9.

Klasė (pvz., 10 b)
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Konkurso „Aprenk savo klasę“
2 priedas
KLASĖS MOKINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ
Pildo 5-8 klasės:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas ir pavardė

Lytis (V/M)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Marškinėlių pavyzdys:

Merginoms

Vaikinams

Drabužių dydis
(XS,S,M,L)
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Konkurso „Aprenk savo klasę“
3 priedas

KLASĖS MOKINIŲ DUOMENŲ LENTELĖ
Pildo 9-12 klasės:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mokinio vardas (bus
Lytis (V/M)
nurodytas ant marškinėlių
nugaros) ir pavardė (pildyti
didžiosiomis raidėmis)

Drabužių dydis (XS,S,M,L)
Marškinėlių

Kelnių

Numeris (bus
nurodytas ant
marškinėlių
priekio ir
nugaros), pvz.
1,2, ...
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Sportinės aprangos pavyzdys:
Merginoms

Vaikinams

