LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „TAU“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „TAU“ nuostatai (toliau-Nuostatai) reglamentuoja
Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „TAU“ (toliau - Konkursas) tikslą, organizavimą, temas, konkurso
darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.
2. Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
3. Konkursą organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.
4. Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijas ir istoriją, paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių
kūrybinius ir meninius gebėjimus.

II. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, menų gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų, kitų švietimo tiekėjų įstaigų 7-18 metų mokiniai.
6. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama vertinant konkurso
dalyvių atsiųstus kūrybinius darbus:
6.1. I amžiaus grupė – 7-10 metų;
6.2. II amžiaus grupė – 11-14 metų;
6.3. III amžiaus grupė – 15-16 metų;
6.4. IV amžiaus grupė – 17-18 metų.
III. KONKURSO SĄLYGOS
7. Konkurso temos:
7.1. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena;
7.2. Ryškiausi šalies įvykiai per 30 nepriklausomybės metų (kultūriniai, politiniai įvykiai);
7.3. Aš ir mano Lietuva (gyvenvietės, vietovės atributika, tradicijų ir kultūrinio gyvenimo vaizdai,
etnografinio paveldo objektai, aplinkinė gamta).
8. Konkurso dalyviai visoms Konkurso temoms gali pateikti po vieną kūrinį.
9. Kuriama piešimo, tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos technikomis, fotografijos ir dizaino
priemonėmis. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti ir mišria technika.
10. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
10.1. Piešimo, tapybos, grafikos, fotografijos, dizaino darbų formatai: A2 - (42 x 59,4 cm), A3 (29,7 x 42 cm), A4 - (21 x 29,7cm);
10.2. Skulptūros, keramikos darbo aukštis iki 50 cm.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
11. Konkursas vykdomas trimis etapais:
11.1. Konkurso darbų rengimas mokyklose;
11.2. Konkurso darbų atranka parodai, parodinių darbų vertinimas, konkurso nugalėtojų parodos
parengimas:
11.2.1. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki 2020 m.
balandžio 30 d. adresu: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius,
nurodydami: konkursui „TAU“;
11.2.2. Jei kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne
vėlesnė kaip 2020 m. balandžio 30 d.

11.2.3. Prie kūrybinio darbo (kitoje darbo pusėje) turi būti priklijuota užpildyta anketa. Jei
siunčiamas skulptūros darbas, anketa turi būti pakuotės viduje. Pildyti privaloma visus anketos laukelius.
(Nuostatų priede pateikta kūrybinių darbų konkurso „TAU“ dalyvio anketos forma. Ją galite rasti interneto
svetainėje www.cmm.lt).
11.2.4. Jei Konkurse dalyvauja mokinių grupė (ne didesnė nei 3 asmenų), kiekvienas
mokinys atskirai užpildo mokinių kūrybinių darbų konkurso „TAU“ dalyvio anketą.
11.2.5. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgta į temos suvokimą, originalumą, meninę
raišką.
11.2.6. Neatitinkantys formato ir nekokybiški (suplėšyti, sulamdyti, susukti į ritinį, sudužę)
kūrybiniai darbai nebus vertinami.
11.2.7. Konkursui pateiktus darbus vertina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
sudaryta vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).
11.2.8. Vertinimo komisija vertindama kūrybinius darbus išrenka laureatus pagal amžiaus
grupes bei skiria atskiras nominacijas pagal Konkurso temas.
11.3. Konkurso nugalėtojų darbų paroda ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas:
11.3.1. Konkurso laureatų darbų paroda vyks Lietuvos Respublikos Seime 2020 m. birželio
29 d. – liepos 15 d.
11.3.2. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais ir prizais. Nugalėtojų
mokytojai – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštais.
11.3.3. Parodai pasibaigus, parodinius darbus bus galima atsiimti išsiųstuoju adresu nuo
2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. spalio 7 d. Vėliau darbai nebus saugomi.
11.4. Parodos organizatoriai įgyja teisę konkursui siųstus darbus naudoti savo nuožiūra
informaciniais ar edukaciniais tikslais (be autoriaus sutikimo ir kompensacijų).

