
 

 

 
PATVIRTINTA 

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centro direktoriaus 2023 m. 

kovo … d. įsakymu Nr. …. 

 

RESPUBLIKINIO KURČIŲ IR NEPRIGIRDINČIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ GESTŲ 

KALBOS IR DAILĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ-PIEŠINIŲ VIRTUALAUS KONKURSO 

„ILIUSTRUOTOJI LIETUVIŲ GESTŲ KALBA – 2023“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio kurčių ir neprigirdinčių mokinių lietuvių gestų kalbos ir dailės kūrybinių 

darbų-piešinių virtualaus konkurso „Iliustruotoji lietuvių gestų kalba – 2023“ (toliau – Konkursas), 

skirto Lietuvių gestų kalbos pripažinimo dienai paminėti, nuostatai reglamentuoja Konkurso 

rengėją, tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo, reikalavimų konkurso darbams, vertinimo ir 

geriausių kūrybinių darbų-piešinių autorių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkurso nuostatai skelbiami Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/ ir Facebook puslapyje. 

 

II. KONKURSO RENGĖJAS 

 

3. Konkursą organizuoja Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. 

 

III. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslai – kurčių ir neprigirdinčių mokinių kūrybiškumo ugdymas, saviraiškos 

plėtotė bei galimybė visuomenei susipažinti su kurčiųjų vizualiniu menu ir kurčiųjų gimtąja lietuvių 

gestų kalba. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. atskleisti Konkurso temą; 

5.2. skatinti ir tobulinti mokinių kompetencijas; 

5.3. suteikti mokiniams galimybę atskleisti kūrybinius gebėjimus bei ugdyti jų originalumą; 

5.4. ugdyti mokinių kūrybinę vaizduotę, atliekant kūrybinius darbus pasirinktomis raiškos 

technikomis; 

5.5. surengti kūrybinių darbų-piešinių parodą viešoje erdvėje. 

 

IV. KONKURSO VYKDYMAS 

 

6. Konkursas vykdomas nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. 

 

V. KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų 

parengiamosios–12 klasių mokiniai. 

8. Konkursas organizuojamas trijose amžiaus grupėse: 

8.1. I grupėje: parengiamosios–4 klasės mokiniai; 

8.2. II grupėje: 5–8 klasių mokiniai; 

http://www.deafcenter.lt/


 

 

8.3. III grupėje: 9 (I gimnazijos)–12 (IV gimnazijos) klasių mokiniai. 

 

VI. DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

9. Konkurso eiga: 

9.1. Dalyvių registracija. Dalyvių registracija vyksta iki 2023 m. kovo 31 d. Mokiniai, 

norintys dalyvauti konkurse, užpildo elektroninę registracijos formą čia. 

9.2. Nuotolinis susitikimas. Konkurso dalyviams ir jų pedagogams organizuojamas 

nuotolinis susitikimas per ZOOM programą. Susitikimas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir 

dalyvavimas nėra būtinas. Susitikimas organizuojamas 2023 m. kovo 13–17 d. Apie susitikimo 

tikslią datą konkurse užsiregistravę dalyviai bus informuojami asmeniškai el. paštu. 

9.3. Darbų pristatymas. Konkurse užsiregistravusių dalyvių kūrybiniai darbai-piešiniai 

pristatomi į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą (Filaretų g. 36, Vilnius) iki 2023 

m. balandžio 12 d. Prie kūrybinio darbo turi būti pridėta kortelė (1 priedas). 

9.4. Darbų vertinimas. Kūrybiniai darbai-piešiniai bus perkeliami į virtualią erdvę, jų 

peržiūra ir vertinimas vyks 2023 m. balandžio 17–30 d. 

 

VII. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

 

10. Konkurso darbas turi atitikti konkurso tikslą, uždavinius ir temą (darbuose turi 

atsispindėti lietuvių gestų kalba). 

11. Konkurse norintys dalyvauti mokiniai turi pasirinkti priimtiniausią kūrybos raiškos 

būdą. Darbai gali būti atlikti įvairia technika (akvarelė, guašas, kreidelės, spalvoti pieštukai, tušas ir 

kt.). 

12. Kūrinys turi būti A3 formato (420 mm x 297 mm), kurio storis turėtų būti ne mažiau nei 

162 gsm arba paprasto kartono storio. Nelaminuoti. 

13. Darbą gali atlikti vienas mokinys arba du mokiniai. 

14. Visi pateikti kūrybiniai darbai-piešiniai turi būti originalūs, t. y. sukurti pačių konkurso 

dalyvių. 

 

VIII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 

 

15. Kūrybinius darbus-piešinius vertins publika viešojo vertinimo metu. 

16. Publikos viešasis vertinimas vyks 2023 m. balandžio 17–30 d. Lietuvos kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų ugdymo centro tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/, Facebook puslapyje. 

Daugiausia balsų surinkę kūrybiniai darbai-piešiniai taps publikos I–III vietos nugalėtojais. Šių 

kūrybinių darbų autoriams (po 3 iš kiekvienos dalyvių grupės) bus skirti apdovanojimai. 

17. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: originalumas, kūrybiškumas, unikalumas ir 

profesionalumas. 

 

IX. KONKURSO NUGALĖTOJŲ IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami tinklalapyje http://www.deafcenter.lt/ ir Facebook 

puslapyje 2023 m. gegužės 4 d. 

19. Konkurso nugalėtojai: 

19.1. I grupėje skiriami I–III vietos nugalėtojai; 

19.2. II grupėje skiriami I–III vietos nugalėtojai; 

19.3. III grupėje skiriami I–III vietos nugalėtojai. 

20. Konkurso I–III vietos nugalėtojai bus kviečiami į Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centrą 2023 m. gegužės 4 d. 

21. Visi konkurso dalyviai ir jų pedagogai apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai – 

organizatoriaus, rėmėjų ir partnerių įsteigtais prizais. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8sNeb9a6N4vWsSTOXEobllvhuFFPKEgmILHsMlIUxsRxWoQ/viewform
http://www.deafcenter.lt/
http://www.deafcenter.lt/


 

 

X. DARBŲ PARODA 

 

22. Po konkurso visi kūrybiniai darbai-piešiniai bus eksponuojami viešoje erdvėje. 

23. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami. 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Autorius, pateikdamas darbą Konkursui, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų 

naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti. Kūrybiniai darbai-piešiniai 

tampa organizatoriaus nuosavybe, jis turi teisę šiuos darbus publikuoti įvairiuose leidiniuose bei 

tinklalapiuose informacijos ir kūrybiškumo skatinimo tikslais. 

25. Organizatorius pasilieka teisę darbus eksponuoti savo nuožiūra. Konkurso 

organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti dalyvavimo sąlygas, apie tai informuodamas 

jau pateikusias dalyvio paraiškas ugdymo įstaigas. 

26. Visa reikiama informacija teikiama vaida.ivanauskiene@lknuc.lt. 

 

mailto:vaida.ivanauskiene@lknuc.lt


 

 

1 priedas  

RESPUBLIKINIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ GESTŲ 

KALBOS IR DAILĖS KŪRYBINIŲ DARBŲ-PIEŠINIŲ VIRTUALAUS KONKURSO 

„ILIUSTRUOTOJI LIETUVIŲ GESTŲ KALBA – 2023“ 

 

 

DALYVIO KORTELĖ 

(atsiunčiama Word dokumentu) 

 

Įstaigos pavadinimas  

Mokinio vardas, pavardė  

Mokinio amžius (klasė, kurioje mokosi)  

Kūrinio pavadinimas  

Pedagogo, padėjusio pasirengti konkursui, 

vardas, pavardė 

 

Pedagogo el. paštas, telefono numeris  

 

 


