
 

 

 
KLAIPĖDOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS 

KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJA  

 

TARPTAUTINIO PIEŠINIŲ KONKURSO ,,DIDYSIS ŠEKSPYRAS“  

SKIRTO 400-OSIOMS DIDŽIOJO DRAMATURGO  MIRTIES METINĖMS  

 
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso „Didysis Šekspyras” tikslus, programą, 

konkurso organizavimo, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo tvarką,   konkurso 

dalyvių vertinimo ir skatinimo tvarką. 

2. Konkurso organizatorius – Klaipėdos miesto ,,Žaliakalnio“ gimnazija. Partneriai 

KPŠKC, KMSC. 

3. Informaciją apie konkursą teikia anglų kalbos mokytoja ekspertė Natalja Račkovskaja, 

tel.+370 674 26 015, el.pašto adresas planeta_globe@mail.ru   

dailės mokytoja ekspertė Margarita Artamonova tel. +37068407091, el. pašto adresas 

margarita.artamonova@gmail.com,  

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Gražina Gumauskienė, tel.+37065239069, el.pašto 

adresas grazina.gumauskiene@gmail.com. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas. 

Uždaviniai:  

1. Skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalba, literatūra ir V.Šekspyro kūryba atgimimo epochos 

kontekste. 

2. Sudaryti sąlygas mokinių estetiniam ir kūrybiniam auklėjimui. 

3. Stiprinti tarptautinius ryšius. 

4. Supažindinti su Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos V.Šekspyro muziejaus „Globus“ veikla. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

Konkurse dalyvauja dvi moksleivių amžiaus grupės: 

 

1. I grupė – moksleiviai nuo 12 metų iki 14 metų. 

2. II grupė – moksleiviai nuo 15 metų iki 18 metų. 
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IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. Konkursas organizuojamas 2016 m. kovo 7 d. – gegužės 6 d. 

2. Piešiniai „Didžiojo Šekspyro“ tema (piešiami rašytojo kūrinių herojai) priimami iki 

gegužės 3 d. adresu: „Žaliakalnio“ gimnazija, Galinio Pylimo 17, LT 91227, Klaipėda.  

3. Vertinimo komisija geriausius piešinius atrinks gegužės 4, 5 d. 

4. Konkurso rezultatai skelbiami 2016 m. gegužės 15 d. gimnazijos tinklapyje 

http://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt    ir visi konkurso dalyviai informuojami paštu.  

5. Geriausi darbai eksponuojami Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje arba 

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre iki birželio 20 d.  

 

 

V. REIKALAVIMAI 

1. Konkursui „Didysis Šekspyras“ pateikiami dailės darbai, vaizduojantys V.Šekspyro 

kūrinių veikėjus,  turi būti išbaigti, estetiški.   

2. Konkursui dailės darbai pateikiami A2, A3 formatu.  

3. Medžiagos ir piešimo technikos: tapybos technika (guašas, akvarelė) ir įvairi grafinė 

technika. 

4. Piešinių įforminimas. Piešinius pristatyti be rėmo ir pasporto.  

Prie darbo pridedama anketa: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, el. paštas, 

mokyklos pavadinimas ir el.paštas, darbo vadovo vardas, pavardė ir el. paštas.  

 

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI 

 

Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:  

 temos atitikimą;  

 išraiškingumą;  

 meninės raiškos priemonių valdymą;  

 kūrybiškumą;  

 originalumą;  

 estetiškumą.  

 

VII. APDOVANOJIMAI: 

1. Visiems dalyviams ir jų mokytojams  įteikiami padėkos raštai už dalyvavimą konkurse.  

2. 1-3 vietų nugalėtojams įteikiami diplomai ir prizai. 

3. Dalyviams iš kitų miestų apdovanojimai siunčiami paštu. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama svetainėje 

www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt, https://sodas.ugdome.lt.  

2. Konkurso dalyviai sutinka, kad konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga būtų 

skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos 

tikslais, negaunat atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.  

3. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.  

http://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/
http://www.zaliakalnis.klaipeda.lm.lt/
https://sodas.ugdome.lt/


 

 

4. Darbai bus fotografuojami ir siunčiami el. paštu į Anglijos V. Šekspyro muziejų, o 

geriausi darbai papuoš vienintelį Pabaltijo šalių V. Šekspyro muziejų „Globus“, kuris yra 

Lietuvoje, Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijoje. 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti ir bendradarbiauti! 


