PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. R1-646
TARPTAUTINIO FAI PIEŠINIŲ KONKURSO
„ATEITIES SKRAIDANTYS APARATAI“
NACIONALINIO TURO NUOSTATAI
I.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Tarptautinio FAI piešinių konkurso nacionalinio turo nuostatai nustato tikslus,
reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir
nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2.
Piešinių konkurso organizatoriai: Lietuvos neformaliojo švietimo centras (toliau –
LMNŠC), Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK), Lietuvos aviacijos muziejus.
3.
Konkurso rėmėjas – žurnalo „Aviacijos pasaulis“ redakcija.
4.
Projektą vykdo ir koordinuoja LMNŠC Meninio ir kultūrinio skyriaus metodininkė
Audronė Urbelionienė (tel. 8 656 38112, el. p. audrone.urbelioniene@lmnsc.lt).
II.
TIKSLAI
5.
Ugdyti mokinių bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.
6.
Skatinti domėjimąsi gamtos mokslais ir žmogaus kuriamąja veikla oreivystės ir
aviacijos srityje.
7.
Lavinti kūrybingumą ir poreikį ieškoti savito raiškos būdo.
8.
Ugdyti gebėjimą išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis.

9.

III.
VYKDYMO LAIKAS
Konkursas vykdomas nuo 2018 m. sausio 31 d. iki kovo 17 d.

IV.
DALYVIAI
10. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigų
mokiniai, užregistravę ir atsiuntę darbus.
11. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:
I grupė – gimusieji 2008 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d.;
II grupė – gimusieji 2004 m. sausio 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d.;
III grupė – gimusieji 2000 m. sausio 1 d.–2003 m. gruodžio 31 d.
V.
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
12. Konkurso
dalyvius
ugdymo
įstaiga
registruoja
LMNŠC
tinklalapyje
http://www.lmnsc.lt/lt/menines_kurybos_konkursai iki 2018 m. sausio 31 d.
13. Piešiama A3 formato lapuose (297 x 420 mm).
Įrėminti, paklijuoti, netinkamo formato arba puošti ryškiomis paraštėmis piešiniai nebus
vertinami.
Piešiama vandeniniais (akriliniais), aliejiniais dažais, nenuvalomais markeriais,
flomasteriais, nenuvalomu rašalu, kreidelėmis „Crayola“ arba kitomis panašiomis nenuvalomomis
priemonėmis.
Piešti neleidžiama nepatvariais pieštukais, angliniais pieštukais arba kitomis panašiomis
priemonėmis.
Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai.

Nepriimami koliažai, t. y. abstrakčios kompozicijos, suklijuotos iš gabaliukų (pavyzdžiui,
fotokopijų).
14. Kitoje piešinio pusėje turi būti prisegta kompiuteriu surinkta kortelė, kurioje turi būti
aiškiai nurodyta (1 priedas):
darbo pavadinimas;
autoriaus vardas, pavardė;
adresas, telefono numeris, el. paštas;
tiksli gimimo data;
miestas, rajonas;
mokyklos, kurią vaikas lanko pavadinimas ir adresas;
vadovo (jeigu yra) vardas, pavardė.
Pastaba: kortelė pildoma anglų ir lietuvių kalbomis. El. variantas siunčiamas el. paštu
audrone.urbelioniene@lmnsc.lt.
15. Darbai siunčiami (pristatomi) nuo 2018 m. sausio 8 d. iki 31 d. į LMNŠC (601 kab.
arba sekretoriatą nuo 8.00 iki 17.00 val. adresu:
Piešinių konkursui „ATEITIES SKRAIDANTYS APARATAI“
Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriui
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Žirmūnų g. 1 B
09101 Vilnius
16.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. konkursui pateikti (pristatyti) darbai nebus priimami.

VI.
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
17. Darbus vertins LMNŠC direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta komisija. Bus
atrinkti ir apdovanoti 25 geriausių darbų autoriai.
Laureatų vardai ir pavardės bus paskelbti LMNŠC svetainėje www.lmnsc.lt 2018 m. vasario
28 d.
18. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų
VII. APDOVANOJIMAS
19. Geriausių darbų autoriai, jų mokytojai bus apdovanoti LMNŠC padėkos raštais,
rėmėjų dovanomis.
Konkurso darbų paroda bus eksponuojama Lietuvos aviacijos muziejuje nuo 2018 m. kovo
17 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.
20. Dvidešimt penki geriausių darbų autoriai bus papildomai informuoti ir pakviesti
dalyvauti baigiamajame renginyje Lietuvos aviacijos muziejuje Veiverių g. 132, Kaunas 2018 m.
kovo 17 d.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Devyni geriausi darbai keliaus į Tarptautinės aeronautikos federacijos organizuojamą
tarptautinį konkursą Lozanoje (Šveicarija).
22. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami.
Piešiniai tampa organizatorių nuosavybe, jie turi teisę piešinius publikuoti įvairiuose
leidiniuose bei tinklapiuose informacijos ir kūrybiškumo skatinimo tikslais.
___________________________________

