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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio rajono švietimo centro (toliau – Švietimo centras) fotografijų konkurso „Pamoka 

netradicinėje erdvėje“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso „Pamoka netradicinėje 

erdvėje“ (toliau – Konkursas) organizavimą, vykdymą, vertinimą ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.  

2. Konkurso tikslai: 

˗ gilinti mokinių ir mokytojų bendrąsias kompetencijas;  

˗ ugdyti pilietiškumą bei kūrybiškumą; 

˗ skatinti mokytojus netradicinėse erdvėse organizuoti šiuolaikiškas, su realiu gyvenamuoju 

laikotarpiu susijusias pamokas;  

- populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę; 

˗ inicijuoti Panevėžio rajono ugdymo įstaigų bendradarbiavimą rengiant pamokoms su krašto 

istorija susijusią vaizdinę medžiagą. 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

3. Konkursą organizuoja Švietimo centras. 

4. Konkurse dalyvauja visų Panevėžio rajono mokyklų 5–12 klasių mokiniai ir mokytojai 

(toliau – Dalyviai). 

5. Švietimo centro direktorius iš Švietimo centro darbuotojų ir Panevėžio rajono metodinių 

būrelių pirmininkų sudaro ir tvirtina vertintojų grupę konkurso dalyvių darbams įvertinti. Vertintojų 

grupės sprendimai neskundžiami ir nekomentuojami.  

III. KONKURSO VYKDYMAS 

6. Konkursas skelbiamas Švietimo centro svetainėje http://www.prsc.lt, socialiniame tinkle 

„Facebook“ ir  Švietimo centro lapkričio mėn. veiklos plane.  

7. Konkurso dalyviai pateikia konkursui vieną kūrybišką klasės mokinių nuotrauką 

netradicinėje mokymosi erdvėje ir vieną 5 nuotraukų fotoreportažą, fotopasakojimą apie reikšmingą 

Panevėžio rajono objektą ar kitą netradicinę mokymosi aplinką (fotografijos turi būti sunumeruotos 

autoriaus pasirinkta eiliškumo seka), dalyvio anketą (1 priedas). 
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8. Fotografijos: 

8.1. nepažeidžiančios autorinių ir gretutinių teisių įstatymo;  

8.2. nepažeidžiančios asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo; 

8.3. vienos siunčiamų fotografijų bylos dydis neviršija 30 MB, formatas – JPG (JPEG), raiška 

ne mažesnė kaip 300 dpi, ilgosios kraštinės ilgis – ne mažesnis kaip 2000 pikselių.  

8.4. prie visų fotografijų būtina užrašytas pavadinimas. 

9. Siūlomi objektai: 

- Bistrampolio dvaras;  

- Puziniškio muziejus (Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinė);  

- Juozo Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejus; 

- koncertų salė, kino teatras, dailės galerija ir kt. 

10. Nuotraukas siųsti Švietimo centro direktoriaus pavaduotojai Renatai Jankevičienei el. p. 

prsc.pavaduotoja@gmail.com iki gruodžio 15 d., konsultacijos teikiamos telefonu 8 64 03 07 39. 

IV. DARBŲ VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

13. Konkurso darbai vertinami remiantis šiais kriterijais: 

13.1. objekto reikšmingumas; 

13.2. klasės mokinių nuotraukos originalumas; 

13.3. fotoreportažo, fotopasakojimo kūrybiškumas. 

14. Konkurso darbai vertinami dviejose amžiaus grupėse: 5–8 kl., 9–12 kl. 

14. Konkurso rezultatai, laimėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami Švietimo centro 

tinklalapyje http://www.prsc.lt, socialiniame tinkle „Facebook“ ir mėnesio veiklos plane. 

15. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių reikalavimų 

nevertinamos. 

16. Konkurso laimėtojai bei jų mokytojai bus apdovanoti Panevėžio rajono švietimo centro 

padėkomis ir asmeninėmis dovanomis. 

17. Visiems mokytojams, kurie organizavo pamokas netradicinėse erdvėse ir paskatino 

mokinius dalyvauti konkurse, bus išduotos pažymos.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų konkurso 

darbus (nurodant autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – konkurso viešinimui, mokinių 

fotografijos populiarinimui, Panevėžio rajono reprezentacijai internetinėje erdvėje ir kt.  

19. Konkurso dalyvių sutikimu  su šio Konkurso nuostatais laikomas nuotraukų pateikimas 

konkursui „Pamoka netradicinėje erdvėje“. 

20. Konkurso rėmėjams paliekama teisė teikti savo prizus pagal savo numatytas kategorijas / 

nominacijas. 

mailto:prsc.pavaduotoja@gmail.com
http://www.prsc.lt/
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21. Konkursas finansuojamas iš Švietimo centro ir konkurso rėmėjų numatytų bendrųjų 

asignavimų. 

 

________________________________________ 

 


