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PATVIRTINTA 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės 

mokyklos direktoriaus  

2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1.1-14 

 

 

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ DRAUGYSTĖS KORTELIŲ KONKURSO-PARODOS  

„GERŲ EMOCIJŲ VIRUSAS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių draugystės kortelių Respublikinio konkurso-parodos „Gerų emocijų virusas“ (toliau – 

Konkursas-paroda) nuostatai reglamentuoja Konkurso-parodos tikslus, uždavinius, reikalavimus, 

organizavimo tvarką. 

2. Konkursas-paroda organizuojama siekiant ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo 

kompetenciją, kurti emociškai tvarius santykius mokykloje. 

3. Konkursą-parodą organizuoja Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė 

pedagogė Jolanta Matiukė, pradinių klasių mokytoja Modestė Vaicekauskienė ir Panevėžio pradinės 

mokyklos socialinė pedagogė Lina Seferoglu. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso-parodos tikslai: 

4.1. atkreipti mokinių dėmesį į patyčių problemą; 

4.2. skatinti ir ugdyti mokinių iniciatyvumą, originalumą. 

 

5. Konkurso-parodos uždaviniai: 

5.1. skatinti draugišką bendravimą, rūpintis savimi ir kitais; 

5.2. dalintis geromis emocijomis; 

5.3. siekti, kad mokiniai žinotų, jog patyčios yra smurtas, kurio niekas neturi patirti; 

5.4. skatinti mokinius naudotis IKT. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Konkurse-parodoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų 1–8 klasių mokiniai. 

7. Konkursas-paroda organizuojama dviejose amžiaus grupėse: 

I grupė – 1–4 klasių mokiniai; 

II grupė – 5–8 klasių mokiniai. 

 

IV. REIKALAVIMAI 

 

8. Konkursui-parodai pateiktos draugystės kortelės turi atitikti konkurso-parodos temą. 

9. 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis ir įvairia technika, 

taip pat ir panaudojant IKT. 
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10. Kūriniai turi būti originalūs; pateikdamas kūrinį dalyvis garantuoja, kad pats yra jo autorius. 

11. Konkursui-parodai 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių draugystės kortelės turi būti atliktos A6 

formatu (10,5x14,8 cm). Darbai pateikiami JPG formatu. 

12. Ant mokinio kurtos draugystės kortelės neturi būti paties autoriaus vardo ir pavardės; gali būti 

palikta vieta draugų, kuriems skirtos draugystės kortelės, vardams įsirašyti. 

13. Draugystės kortelėje turi būti paveikslėlis ir šūkis, susiję su patyčių netoleravimu. 

14. Prie darbo turi būti nurodyta: autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokyklos pavadinimas, darbo 

vadovas / mokytojas, el. paštas. Prašome užpildyti spausdintomis raidėmis ir atsiųsti kartu su mokinio 

darbu. 

 

Vardas 

Pavardė 

Klasė 

Mokykla 

Miestas, rajonas 

Darbo vadovas / mokytojas 

El. paštas 

 

 

V. PARODOS-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

15. Konkursas-paroda vyks virtualioje erdvėje. 

16. Konkurso-parodos dalyviai registruojasi iki šių metų kovo 10 d. 

https://forms.gle/R9j3qkAofJ7vrRsd7. 

Darbus siųsti iki š. m. kovo 15 d. nurodytais el. paštais: 

 1–4 kl. mokinių darbus siųsti el. paštu lineta6@gmail.com; 

 5–8 kl. mokinių darbus siųsti el. paštu j.matiuke@gmail.com ar 

modeste.vaicekauskiene@gmail.com. 

17. Nugalėtojų vardai ir pavardės, ir visų dalyvių darbai bus paskelbti virtualioje knygoje, kuri veiks 

nuo 2021 m. kovo 20 d. (konkurso dalyviai nuorodą gaus nurodytu el. paštu). 

18. Darbus vertins komisija: 

 Aušra Lazdauskienė, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos dailės mokytoja; 

 Modestė Vaicekauskienė, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja; 

 Jolanta Matiukė, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė; 

 Lina Seferoglu, Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė; 

 Laura Liepinė, Panevėžio pradinės mokyklos psichologė. 

19. Komisija, vertindama darbus, atsižvelgs į šiuos kriterijus: 

19.1. temos atskleidimas, interpretacija; 

19.2. originalumas; 

19.3. estetinis vaizdas ir unikalumas. 

20. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 

21. Geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais. Visi konkurso dalyviai ir 

mokytojai gaus padėkas. 

 

https://forms.gle/R9j3qkAofJ7vrRsd7
mailto:lineta6@gmail.com
mailto:j.matiuke@gmail.com
mailto:modeste.vaicekauskiene@gmail.com
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius ar netinkamu formatu siųstus darbus. 

23. Organizatoriai pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra. 

24. Konkurso-parodos dalyvis, pateikdamas darbą, kartu sutinka ir patvirtina, kad: 

24.1. Konkurso-parodos organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo (nurodant autorių) 

geriausius darbus neatlygintinai naudoti nekomerciniais Konkurso-parodos viešinimo (plakatai, 

periodinė spauda ir kt.), informacijos sklaidos, publikavimo, panaudojimo įvairiuose renginiuose 

tikslais. Konkurso-parodos organizatoriai turi teisę dalyvio duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą 

įstaigą) naudoti Konkurso-parodos administravimo, nugalėtojų viešo skelbimo ir kitais įstatymų 

leidžiamais tikslais; 

24.2. dalyvis yra susipažinęs su Konkurso-parodos nuostatais, sutinka su visomis juose paminėtomis 

sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 

25. Išsamesnę informaciją apie Konkursą-parodą teikia: 

 Modestė Vaicekauskienė, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja, el. paštu modeste.vaicekauskiene@gmail.com, tel. 8 614  73 808; 

 Jolanta Matiukė, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė, el. 

paštu j.matiuke@gmail.com , tel. 8 655  12 983; 

 Lina Seferoglu, Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė, el paštu 

lineta6@gmail.com, tel. 8 676  23 089.   

 

_______________ 
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