PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
pavaduotojo, atliekančio direktorius funkcijas
2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-85
XVII-OJO DAILĖS PROJEKTO - AKCIJOS „ŠV. KAZIMIERAS – LIETUVIŲ JAUNIMO
GLOBĖJAS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
PROJEKTO - AKCIJOS TEMA
XVII-ojo dailės projekto - akcijos tema: ,,Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas.
Šventojo vardo bažnyčios Lietuvoje“. Lietuvoje yra 16 bažnyčių ir dvi koplyčios pavadintos Šv. Kazimiero
vardu. Realizuojant temą siūlome mokinius domėtis vienintelio Lietuvos globėjo šventojo – Kazimiero
gyvenimu ir idėjomis, jo vardo bažnyčiomis Lietuvoje ir tai atspindėti savo darbuose, naudojant karpinius,
tapybos, grafines ir kitas priemones. Dėmesys – originalumui, sakralumui, išraiškingumui.
II SKYRIUS
PROJEKTO - AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti įvairiomis meninėmis priemonėmis atskleisti sakralumo gyvastingumą ir aktualumą
šiandieniniame gyvenime.
2. Domėtis Šv. Kazimiero vardo bažnyčiomis Lietuvoje.
3. Skatinti jaunųjų kūrėjų sąlytį su sakraliuoju menu.
4. Plėsti mokinių akiratį, mokyti surasti informacijos šaltinius ir jais pasinaudoti.
5. Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, leisti
atsiskleisti mokinių individualybei.
6. Supažindinti visuomenę su mokinių kūrybine veikla.
III SKYRIUS
ORGANIZATORIAI
7. Projektą - akciją organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto dailės
mokytojų metodinis būrelis ir šv. Kazimiero ordino Kauno skyrius.
IV SKYRIUS
DALYVIAI
8. Projekte - akcijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 ir I–IV gimnazijos
klasių mokiniai. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti komanda, kurios narių skaičius iki 4 moksleivių.
V SKYRIUS
PROJEKTO - AKCIJOS LAIKAS IR VIETA
9. Projektas - akcija vyks 2019 m. kovo 4 d. (pirmadienį) 14 val. Kauno miesto rotušėje
(Rotušės a. 15 ).
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VI SKYRIUS
ORGANIZAVIMO TVARKA
11. Pageidaujantys dalyvauti dailės projekte - akcijoje paraiškas pagal žemiau pateiktą formą
turi atsiųsti iki šių metų vasario 25 d. e. paštu rasele69@gmail.com. Dalyviai, neužsiregistravę iki
nurodytos dienos, nebus priimami.
12. Akcijos darbų atlikimui skiriamos 2 valandos, per kurias turi būti užbaigtas darbas ir
paruoštas eksponavimui.
13. Darbų technika įvairi: tapyba, grafika, karpiniai, koliažas, fotokoliažas, vitražas, aplikacija
ir kt. Nerekomenduojama naudoti tepančios pastelės.
14. Akcijai mokiniai gaus A 1 formato kartoną darbų eksponavimui.
15. Akcijos dalyviai privalo atsinešti šias priemones:
 A1 formato popieriaus lapą.
 Polietileno plėvelės (patiesimui ant grindų, kur bus atliekamas darbas. Be jos nebus
leidžiama dirbti);
 Darbui atlikti reikalingas priemones (tapybos priemones, kreideles, spalvotus pieštukus,
markerius, karpinius, spalvotą popierių ir kt.).
16. Kiekvienos mokyklos mokiniai gali sukurti 1 kūrinį.
17. Akcijos vykdymo dieną dalyviai registruojami nuo 13.30 iki 13.55 val.
18. Akcija pradedama menine programa ir svečių pasisakymais.
19. Akcijos metu sukurti darbai bus eksponuojami Kauno miesto rotušėje. Nuo kovo 7 dienos
paroda eksponuojama Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
20. Akcijos dalyviai bus apdovanoti padėkomis, atvirukais su praėjusių metų dailės akcijos
kūriniais.
21. Moksleivių saugumą bei jų elgesio priežiūrą renginio metu užtikrina lydintys mokytojai.
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