PATVIRTINTA
Žiežmarių mokyklos-darželio direktoriaus
2012 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. IS-15

VAIKŲ FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „GYVENTI GERA“,
SKIRTO AUGMENIJOS IR GYVŪNIJOS APSAUGAI, SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų fotografijos konkursas skirtas augmenijos ir gyvūnijos apsaugai.
2. Konkursą organizuoja Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokykla - darželis.
II. TIKSLAI
3. Skatinti vaikų saviraišką, paremtą savo požiūriu ir pojūčiais.
4. Pasidalyti savo išgyventais įspūdžiais ir fotografijomis perteikti savo santykį su gamta, gamtoje
pastebėtus pokyčius.
5. Atkreipti vaikų dėmesį į gamtos trapumą, ekosistemų pažeidžiamumą, diegti aplinkosaugos
idėjas.
6. Formuoti deramą vaikų supratimą bei požiūrį į jų gyvenamąją aplinką, faunos ir floros saugojimo
reikšmę gamtai bei žmogui.
III. DALYVIAI
7. Konkurse gali dalyvauti Žiežmarių teritorinio mokyklų tinklo ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir jų šeimos.
IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
8. Konkursas vyks 2012 metų balandžio – gegužės mėnesiais dviem etapais.
9. Pirmas etapas.
9.1.Darbai, atitinkantys konkurso temą, siunčiami iki 2012m. balandžio 27d. adresu
b.pilveliene@gmail.com
9.2. Konkurso dalyviai gali pateikti neribotą skaičių fotografijų.
9.3. Duomenys apie dalyvių darbą turi būti tvarkingai pateikti MS Word dokumente,
nurodant: darbo pavadinimą, autoriaus (ar autorių) vardą, pavardę, amžių, mokyklą, telefono
numerį,
elektroninio pašto adresą. Jei yra darbo vadovas nurodyti: vardą, pavardę, telefono numerį,
elektroninio pašto adresą.
9.4. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų
reikalavimų.
9.5. Fotografijas galėsite matyti Žiežmarių mokyklos-darželio tinklalapyje www.vyturelis.lt.
10. Antras etapas.
10.1. Geriausių, komisijos atrinktų, fotografijų paroda gegužės mėnesį vyks Žiežmarių
kultūros centre.
10.2. Parodos darbų autoriai bus skelbiami tinklalapyje www.vyturelis.lt.
10.3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę fotografijas naudoti savo tikslams.

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
11. Fotografijos bus vertinamos 3–6 m. ir 7–10 m. amžiaus grupėse pagal šiuos kriterijus:
•

Temos atskleidimas;

•

Faunos ir floros saugojimas;

•

Aplinkosaugos aktualumas.

12. Fotografijos bus vertinamos:
12.1. Konkurso organizatorių, fotografo, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento,
Kaišiadorių r. agentūros ir rėmėjų atstovų sudarytos komisijos.
12.2. Kovo – gegužės mėnesiais socialiniame tinklalapyje „Facebook“ paieškos laukelyje
suvedus raktinius žodžius „Žiežmarių – mokykla darželis“ ir spaudžiant „patinka“.
13. Konkurso nugalėtojai bus informuoti ir apdovanoti pagyrimo raštais, rėmėjų dovanomis.
14. Apdovanojimas vyks 2012.m. birželio 1d. 10.00 valandą Žiežmarių kultūros centre.
VI. FINANSAVIMAS
15. Konkursą finansuoja renginio organizatoriai ir rėmėjai.
VII. KONKURSO PARTNERIAI
16. Kaišiadorių rajono Žiežmarių tinklo ugdymo įstaigos, Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento, Kaišiadorių r. agentūra, Žiežmarių kultūros centras, UAB Kaišiadorių vandenys,
Medžiotojų klubas „Žiežmariai“, Žiežmarių girininkija.
Konkurso koordinatorė – Žiežmarių mokyklos – darželio mokytoja B. Pilvelienė
Tel. 8 683 32271, el. paštas b.pilveliene@gmail.com

