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FOTO KONKURSO „AŠ IR MANO LIETUVA“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Foto konkurso „Aš ir mano Lietuva“ nuostatai nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką,
konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus.
2. Foto konkursas „Aš ir mano Lietuva“ skirtas šiandieninės Lietuvos aktualijų – žmogaus
ryšio su gamta, šeimos, pilietiškumo – atvaizdavimui.
3. Konkurso terminas 2014 m. vasario 10 d. – 2014 m. kovo 14 d.

II. KONKURSO TIKSLAS
4. Tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, kritinį mąstymą, populiarinti fotografiją kaip
saviraiškos priemonę, mokyti meninėmis priemonėmis apmąstyti
suteikti galimybę mokiniams parodyti savo gebėjimus.

III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse kviečiami dalyvauti visų klasių mokiniai, mokytojai.
6. Konkuras organizuojamas dvejose grupėse:


5- 12 klasių mokiniai



mokytojai

vertybių skalę,

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Konkurso organizatorius – Trakų suaugusiųjų mokykla. Konkurse gali dalyvauti visi šios
mokyklos mokiniai ir mokytojai.
8. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Aš ir mano Lietuva“, t. y.
nuotraukose turi būti užfiksuoti mokinio darbinės veiklos ar jo šeimos gyvenimo
akimirkos, kelionių, aplankytų objektų gamta, poilsis, žmonės, įvykiai.
9. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
10. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos
reikalavimus:


Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus
pavardė, autoriaus vardas.



Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.



Skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus.

11. Nuotraukas persiųsti elektroniniu paštu rolandas@tsmokykla ne vėliau kaip iki 2014
m. kovo 14 d. Trakų suaugusiųjų mokyklos direktorės sudaryta komisija įvertins darbus
ir paskirs vietas.
12. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 2 nuotraukas.
13. Geriausiomis pripažintos nuotraukos bus eksponuojamos Trakų suaugusiųjų mokyklos
svetainėje, nugalėtojai apdovanojimi Trakų suaugusiųjų mokyklos padėkos raštais.
V. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS
14. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 8,9,10 punktuose nurodytų
reikalavimų, vertinamos nebus.
15. Konkursui pateiktas nuotraukas vertins Trakų suaugusiųjų mokyklos direktorės įsakymu
patvirtinta komisija.
16. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:


meniškumas ir originalumas;



pilietiškumo raiškos ir autoriaus požiūrio atspindys nuotraukoje;



techninė nuotraukų kokybė.

