PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d.
įsakymu Nr. DO-70
RASEINIŲ RAJONO MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
KONKURSO „MOKYKLA NAMUOSE: ATRADIMAI IR IŠŠŪKIAI“
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono mokinių, mokytojų ir tėvų kūrybinių darbų konkurso „Mokykla namuose: iššūkiai
ir atradimai“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, organizavimo tvarką,
vertinimą ir apdovanojimą.
2. Konkursą organizuoja Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba).
II. SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI
3. Plėtoti emocinį sąmoningumą skatinant mokinius, mokytojus ir tėvus išreikšti savo patirtį bei
emocijas, kylančias dėl nuotolinio mokymosi;
4. Ugdyti kritinį mąstymą, skatinant nuotolinio mokymosi situacijoje įžvelgti teigiamus ir neigiamus
aspektus.
III. SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS
5. Konkursas vyks nuotoliniu būdu nuo 2020 m. balandžio 17 d. iki gegužės 5 d.
6. Konkurso dalyviai skirstomi į penkias konkursine grupes:
6.1. 1 grupė – 1-4 klasių mokiniai;
6.2. 2 grupė – 5-8 klasių mokiniai;
6.3. 3 grupė – 9-11 klasių mokiniai;
6.4. 4 grupė - mokytojai;
6.5. 5 grupė - kolektyvinis šeimos darbas.
7. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną darbą.
8. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia jūsų pasirinkta technika:
8.1. meninės raiškos: piešimo, tapybos, fotografijos, lipdymo, aplikacijos, instaliacijos;
8.2. taikant kompiuterines programas;
8.3. taikant literatūrines priemones (ese, eilėraščiai);
8.4. kitos technikos.
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9. Konkurso organizatorės: Reda Kunickienė, Tarnybos direktorė, Saulė Sitavičienė, Tarnybos
metodininkė, Rasa Baležentytė, Laura Lipkytė, Modesta Račaitė, Tarnybos psichologės. Informacija
teikiama tel. 8 601 74142 arba el. paštu saule.sitaviciene@rspt.lt.
10. Kūrybinių darbų nuotraukas, ese, eilėraščius siųsti el. p. saule.sitaviciene@rspt.lt iki
gegužės 5 d. Prie nuotraukos nurodyti: darbo pavadinimą, pagrindinę darbo mintį (nuotolinio
mokymo/si teigiamus ir neigiamus aspektus), autoriaus (arba autorių, jei darbas kolektyvinis) vardą,
pavardę, ugdymo įstaigą. Kūrybinius darbus siųsti skaitmeniniu formatu (Word dokumentu, JPG, ir
kt.).
11. Organizatoriai pasilieka teisę darbų nuotraukas, ese, eilėraščius naudoti savo nuožiūra, apie tai
neinformuodami autoriaus. Visi darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje laikantis asmens
duomenų apsaugos reikalavimų (nenurodant autoriaus vardo, pavardės, ugdymo įstaigos).
IV SKYRIUS
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
12. Kūrybiniai darbai bus patalpinti Tarnybos interneto svetainėje www.rspt.lt ir Tarnybos facebook
paskyroje.
13. Darbus vertins Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.
14. Vertinimo kriterijai:
14.1. darbo idėjos atitikimas temai – nuotolinio mokymosi teigiamų ir neigiamų aspektų
atskleidimas;
14.2. kūrybiškumas, idėjos ir/ar atlikimo technikos originalumas, meniškumas.
15. Laimėtojai bus renkami kiekvienoje konkursinėje grupėje. Bus atrinkta po 5 darbus. Jie bus
apdovanoti Tarnybos diplomais ir suvenyrais, o kiekvienas dalyvis – padėka.
16. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduodamos Tarnybos pažymos.
________________

