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LIETUVOS MOKINIU KURYBINIU DARBU KONKURSO

,,KAS MAN YRA LIETUVIV KALBA* NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos mokiniq klrybiniq darbq konkurso ,,Kas man yra lietuviq kalba" (toliau - Konkursas)

nuostatai reglamentuoja Konkurso tiksl4, dalyvius ir organizavimo tvark4.

2. Konkurso organizatoriai - Lietuviq kalbos institutas ir partneriai.

3. Konkurso tikslai:

. ugdyti mokiniq pilieti5kum4 ir kulturing savimong;

o puoseldti mokiniq klrybinius ir meninius gebejimus;

o pamineti valstybines lietuviq kalbos Simtmeti.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

4. Konkurse gali dalyvauti visq amZiaus grupiq Lietuvos mokiniai. Konkursui pateikiamas

individualus arba mokiniq grupes atliktas darbas. Skiriamos trys dalyviU grupes:

o 74 klasiq mokiniai;

o 5-8 klasiq mokiniai;

o I-IV klasiq gimnazistai.

5. Konkurso pradZia skelbiama 2022 m. rugs6jo 12 d. Konkurso darbai priimami iki 2022 m.

lapkriiio 13 d.

6. Konkurso dalyviai savo darbus siundia pa5tu arba pristato adresu: Lietuviq kalbos instituto

muziejus ,,Lituanistikos Zidinys", konkursui ,,Kas man yra lietuviq kalba", P. Vilei5io g. 5,

LT-10308 Vilnius, arba (pagal galimybg) el. pa5tu konkursas@lki.1t.

7. Konkurso vertinimo komisija atrenka po 3 geriausius kiekvienos dalyviq grupes darbus, taip pat

i5 visq dalyvavusiqjq Konkurse - I originaliausi4 darbq.

8. Rezultatai paskelbiami 2022 m. gruodZio m6n. Lietuviq kalbos instituto svetaineje www.lki.lt

ir feisbuko paskyroje.

9. Geriausiq darbq autoriai bus apdovanoti Lietuviq kalbos instituto ir partneriq isteigtais prizais

bei edukacija muziejuje ,,Lituanistikos Zidinys", visi Konkurso dalyviai ir jq mokytojai -
atminimo dovanomis.



10. Konkurso laureatq darbai bus eksponuojami Lietuviq kalbos institute. Paroda vyks2022m.

gruodZio men. - 2023 m. birZelio men.

1 1. Pasibaigus parodai, darbus bus galima atsiimti Lietuviq kalbos institute nuo 2023 m. birZelio

26 d. iki 2023 m.liepos 5 d.

12. Parodos organizatoriai igyja teisg Konkursui siqstus darbus naudoti savo nuoZilra

informaciniais ar edukaciniais tikslais.

III. REIKALAVIMAI

13. Konkursui pateikiamas darbas - pasirinktos formos ktrinys: raSinys, ese, eileraStis, pie5inys,

daina, filmas, nuotraukos, skulpttros, koliaZai ir kt.

Konkurso temos:

o lietuviq kalbos formule;

o ode lietuviq kalbai;

o lietuvitl kalbos spalva;

o lietuvirl kalbos forma;

o lietuvirl kalbos sandara.

14. Kuriama ivairiomis priemonemis ir technikomis.

15. Kiirybiniams darbams taikomi Sie reikalavimai:

o ra5to darbai ne ilgesni kaip 500 LodLit4;

o pie5imo, tapybos, grafikos, fotografijos, dizaino darbq formatai: A3 (29,7 x 42 cm),

A4 (21x29,7 cm);

o skulptlros, keramikos, medZio, metalo ar kito erdvinio darbo auk5tis ir plotis iki 50 cm;

o filmuoto kfirinio trukme iki 5 min;

o siundiamq klriniq atvaizdt4 dydis iki 2 MB (ei klriniq apimtis didesne, gali buti

pateikiama nuoroda i kurinio viet4).

16. Konkurso dalyvis (dalyviai), siqsdamas (siqsdami) darb4, nurodo savo mokyklq, vardq,

pavardE, klasg, el. pa5to adres4. Jei darb4 padejo atlikti mokytojas, nurodo jo vard4, pavardg,

el. pa5to adres4, taip pat pateikia trump4 pristatom4ji darbo apraS4, atskleidZianti Konkurso

tem4. Konkurso organizatoriai garantuoja dalyviq asmens duomenq saugum4.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

17. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbq, atsiZvelgia i:

. kiirybiSkum4 (temos pasirinkimo / pateikimo i5radingum4 ir iSrai5kos originalumq);

o teksto autenti5kumq, kalbos taisyklingum4;



. inovatyvumq, mening raiSk4.

18. Komisija nevertins darbo, jeigu:

. nesilaikoma darbo atlikimo ir iforminimo taisykliq, pateiktq Konkurso nuostatq III

skyriuje;

. Konkursui pateikti darbai yra nekokybi5ki (suple5yti, sulamdyti, suduZg ir pan.).

19. Kiekvien4 darbq komisija vertins atskirai, neatsiZvelgdama i tai, ar tai individualus, ar

kolektyvinis darbas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Visa informacija, susijusi su Konkursu, bus skelbiama Lietuviq kalbos instituto tinklalapyje

www.lki.lt ir feisbuke.

21. Jei Konkurso dalyviams kiltq klausimq, gali kreiptis i Lietuviq kalbos instituto muziejq

,,Lituanistikos Zidinys" tel. (8 5) 263 8l12 arba el. paStu lituanistika@1ki.lt.


