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     PATVIRTINTA: 

    Vilniaus suaugusiųjų mokymo  

centro direktoriaus 

2021 m. vasario 5 d. 

įsakymu Nr. V- 

 

VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS 

 

ŠALIES BESIMOKANČIŲ SUAUGUSIŲJŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„KURIU, VADINASI, ESU“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Konkurso „Kuriu, vadinasi, esu“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato Konkurso tikslus, vykdymo 

laiką, dalyvius, kūrybinių darbų pobūdį, reikalavimus, pateikimą ir vertinimo tvarką. 

Konkursas skiriamas poeto Vytauto Mačernio 100-osios gimimo metinėms paminėti.  

2. Konkursas organizuojamas remiantis: 

2.1.  Vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priedu „Bendrųjų kompetencijų ugdymas“, kuriame 

iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymo tikslas – išugdyti nebijantį rizikuoti, 

atkaklų, vertinantį autentiškumą, gebantį veiksmingai realizuoti idėjas, atsakingą kūrėją ir 

novatorių.  

3. Konkursas yra tęstinis.  

4. Kiekvienais metais skelbiama nauja tema. 

5. 2021 m. konkurso tema „Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų“ 

(1941.II.5) 

6. Mokinių kūrybinių darbų konkurso organizatorius – Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, 

Vykinto g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 275 15 77, el. paštas: rastine@smc.vilnius.lm.lt. 

II. TIKSLAI 

7. Skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą. 

8. Skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją. 

III. LAIKAS IR DALYVIAI 

  9. Konkursas vyksta iki kovo 31 d. 

10. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos suaugusiųjų bendrojo ugdymo  įstaigų 9–12  

(I–IV gimnazijos) klasių mokiniai. 

IV. DARBŲ POBŪDIS, REIKALAVIMAI IR PATEIKIMAS 

mailto:rastine@smc.vilnius.lm.lt


2 
 

11. Konkursui teikiami mokinių sukurti poezijos ar prozos tekstai, literatūriniai: laiškai, 

dienoraščiai, esė. 

12. Vienas autorius gali pateikti vieną darbą. Vieną darbą gali sudaryti, pvz., 2–4 eilėraščiai, 1–2 novelės 

ar esė, romano ištrauka. 

13. Darbo apimtis – ne mažiau 200 žodžių ir ne daugiau 1000 žodžių. 

14. Tekstai turi būti rašomi A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp 

eilučių (Microsoft Word formatu). Teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje 

pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. 

15. Atskirame lape užpildyti duomenų lentelę (1 priedas). 

16. Darbus ir duomenų lentelę siųsti iki 2021 m. kovo 31 d. lietuvių kalbos mokytojai metodininkei 

Vilmai Kruopienei el. adresu vilma.kruopiene@vsmc.lt 

V. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

17. Darbus vertina Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija. Vertinimo komisijos nariais 

gali būti visų  suaugusiųjų bendrojo ugdymo įstaigų mokytojai, kuravę Konkurse dalyvavusius mokinius. 

18. Darbų vertinimo kriterijai: 

• originalus temos interpretavimas, 

• kūrinio vertybių pasaulis/sąsajos su šių dienų aktualijomis, 

• minties raiškos ir stiliaus sklandumas, 

• kalbos kultūra. 

19. Vertinimo komisija iki 2021 m. balandžio 16  d. nustato Konkurso laimėtojus. 

20. Darbai nevertinami, jei pažeidžiamos autorystės teisės, nesilaikoma Konkurso nuostatų reikalavimų, 

jei atsiųsti pasibaigus nurodytam laikui. 

21. Informacija apie Konkursą ir nugalėtojus skelbiama iki 2021 m. balandžio 25 d. svetainėje 

www.vsmc.lt. 

22. Diplomai visiems konkurso dalyviams išsiunčiami elektroniniu paštu. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti visus Konkursui pateiktus darbus.  

24. Konkurso dalyviai ir juos konsultuojantys mokytojai yra atsakingi už kūrybinių darbų autorystę. 

25. Visiems konkurso dalyviams išsiunčiami elektroniniu paštu padėkos raštai, mokytojams – pažymos, 

laureatams – diplomai. 
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1 priedas 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „KURIU, VADINASI, ESU“ 

2021 m. konkurso tema 

„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų“ (1941.II.5) 

Autoriaus vardas, pavardė  

Klasė, amžius  

Darbo pavadinimas  

Darbo žanras  

Konsultavusio mokytojo 

vardas, pavardė ir 

kvalifikacinė kategorija 

 

Konsultavusio mokytojo 

elektroninio pašto adresas ir 

telefono numeris 

 

Mokykla  

Miestas  

 


