PATVIRTINTA
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus
2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-20

25-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ DAILĖS OLIMPIADOS „MANO LIETUVA:
MINIME PASAULIO LIETUVIŲ METUS“ ANTROJO ETAPO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
1. Lietuvos mokinių dailės olimpiados (toliau – Olimpiada) antrojo etapo organizavimo
ir vykdymo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. R1-802 patvirtintomis Lietuvos mokinių dailės
olimpiados sąlygomis.
2. Olimpiados antrąjį etapą organizuoja: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno
miesto dailės mokytojų metodinis būrelis, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla.
3. Olimpiada vyks 2019 m. vasario 28 d. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje,
(Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas), pradžia 10 val. Dalyviai registruojami nuo 9 iki 9.50 val.
4. 25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados tema: „Mano Lietuva: minime Pasaulio
lietuvių metus“. Darbuose turėtų atsispindėti Lietuvos gyvenimo grožis, mūsų įvairiataučio krašto
tradicijų įvairovė europinės ir pasaulinės kultūros kontekste.
5. Olimpiadoje gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo mokyklų 8–12 klasių mokiniai.
5.1. Olimpiados antrajame etape dalyvauja 1–3 mokiniai, nugalėję Olimpiados
pirmajame (mokyklos) etape, išskyrus dailinio ugdymo profilio mokyklas, kuriose dailę dėsto
daugiau nei 3 mokytojai (1–6 mokiniai).
6. Mokyklos mokinių registraciją į Olimpiados antrąjį etapą pateikia elektroniniu paštu
iki 2019 m. vasario 22 d.: birrutee@gmail.com . Dalyviai, neužsiregistravę iki nurodytos datos ir
negavę registracijos patvirtinimo iš organizatorių, olimpiadoje dalyvauti negalės.
7. Olimpiados antrojo etapo dalyviai turės:
7.1. parengti kūrybinį (namų) darbą (ne didesnį nei A2 formato);
7.2. parengti savo kūrybinės veiklos aplanką (A4 formato, iki 30 lapų);
7.3. kūrybinį (namų) darbą ir savo kūrybinės veiklos aplanką 2019 m. vasario 26 d. nuo
14 iki 17 val. pristatyti į Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą (Šv. Gertrūdos g. 33). Darbas
turi būti pritvirtintas ant tvirto (nesiriečiančio) kartono ir paruoštas pakabinimui. Pageidautinas A1
formato pilkos spalvos kartonas. Etiketės matmenys 5x10 cm., etiketės turinys išdėstytas tokia
tvarka: autorius, klasė, darbo pavadinimas, sukūrimo data, darbo technika, medžiagos, ugdymo
įstaiga, darbo vadovas.
7.4 Olimpiados dieną atsinešti reikalingas priemones ir atlikti kūrybinį darbą pagal
paskelbtą užduotį. Užduotis atliekama 2019 m. vasario 28 d. Kauno Antano Martinaičio dailės
mokykloje nuo 10 val. iki 13 val.
8. Olimpiadai pateikiami darbai turi atitikti olimpiados temą. Neatitinkantys temos
darbai nebus vertinami ir eksponuojami.
9. Kūrybinės veiklos aplanke pateikiamas titulinis lapas, turinys, I-ojo (mokyklos) etapo
kūrybinio darbo nuotrauka, ieškojimų duotąja tema eskizai, mokinio kūrybinės veiklos aprašas, kitų
kūrybinių darbų nuotraukos. Aplankas turi būti susegtas, medžiaga pateikta tvarkingai ir aiškiai,
šalia darbų nuotraukų turi būti kūrinių metrikos (autorius, darbo (-ų) pavadinimas, atlikimo
technika, sukūrimo metai, darbo vadovas (jei toks buvo) – mokytojas ar dailininkas).

10. Olimpiados antrojo etapo rengėjai visus Olimpiados dalyvius aprūpina A2 formato
standartiniais piešimo popieriaus lapais Olimpiados kūrybinėms užduotims atlikti;
10.1. Mokiniai gali atsivežti sau tinkamesnės rūšies A2 formato popieriaus lapą,
registracijos lentelės skiltyje ,,Pastabos“ pažymėję ,,X“, o Olimpiados dieną įspėti organizatorius
apie atsivežtą popierių ir gauti Olimpiadą organizuojančios institucijos žymą (antspaudą) savo lape.
11. Mokinių kūrybinių (namų) darbų paroda vyks nuo 2019 m. kovo 4 d. iki balandžio 5 d.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44).
12. Komisijos atrinkti 4 Olimpiados antrojo etapo laimėtojai dalyvaus šalies olimpiadoje
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (Laisvės g. 10, Mažeikiai) 2019 m. gegužės 4 d.
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