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MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO 

„MANO SVAJONIŲ PROFESIJA“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šiaulių profesinio rengimo centro mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano svajonių 

profesija“ (toliau – Konkursas) tikslas – skatinti jaunimą domėtis profesijų pasauliu, ugdyti 

kūrybiškumą, iniciatyvumą. 

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso dalyvius, organizavimo bei darbų vertinimo 

tvarką.  

 

II SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

3. Konkursas skirtas Šiaulių regiono progimnazijų 7-8 klasių ir gimnazijų mokiniams. 

4. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 

         4.1. 7–8 klasių mokiniai; 

         4.2. I – II gimnazijos klasių mokiniai; 

4.3. III – IV gimnazijos klasių mokiniai. 

 

III SKYRIUS 

DARBŲ POBŪDIS 

 

5. Literatūros darbai lietuvių kalba. 

6. Literatūros darbai užsienio kalba. 

7. Dailės darbai. 

8. Informacinių technologijų (IT) darbai (fotografija, IT piešiniai, foto montažai, filmai). 

9. Technologijų darbai. 

 

IV SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMAS 

 

10. Konkurso darbai priimami iki 2022 m. kovo 3 d. 

11. Kartu su darbu privaloma pateikti informaciją: 

11.1. Autoriaus vardas, pavardė; 

11.2. Mokyklos pavadinimas, klasė; 

11.3. Mokytojo, rengusio mokinį, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris 

(pageidautina). 

12. Ant pagrindinės dailės ir technologijų darbo pusės dešiniojo apatinio kampo privaloma 

pritvirtinti 90x40 mm dydžio lapelį su įrašyta informacija: autoriaus vardas, pavardė, mokyklos 

pavadinimas, klasė. Kitoje darbo pusėje privalo būti pateikta šių nuostatų 11 punkto informacija. 

13. Vaizdo klipai, filmai, filmuota medžiaga turi būti patalpinti internetinėje svetainėje 

www.youtube.com  ir organizatoriams elektroniniu paštu projektai1@sprc.lt atsiųsta internetinė darbo 

nuoroda. 

14. Informacinių technologijų darbai (išskyrus internetines svetaines) privalo būti ne didesni        

kaip 1 MB dydžio. 

http://www.youtube.com/
mailto:projektai1@sprc.lt


15. Darbai siunčiami elektroniniu paštu projektai1@sprc.lt, paštu (Gardino g. 4, 78231 Šiauliai, 

ant voko užrašyti „Konkursui Mano svajonių profesija“) arba pristatomi į Šiaulių profesinio rengimo 

centro Karjeros centrą (Gardino g. 4, Šiauliai). 

 

V SKYRIUS 

DARBŲ EKSPONAVIMAS 

 

16. Konkurso darbai eksponuojami virtualioje parodoje Šiaulių profesinio rengimo centro 

internetinėje svetainėje www.sprc.lt, skiltyje „Svajonių profesija“. 

17. Visi kūriniai, neatitinkantys konkurso sąlygų, gali būti eksponuojami atskiroje skiltyje 

„Nekonkursiniai darbai“. 

18. Organizatorių atrinkti darbai gali būti eksponuojami renginių metu. 

 

VI SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS 

 

19. Darbus vertina komisija, sudaryta iš lietuvių kalbos, užsienio kalbų, dailės, informacinių 

technologijų mokytojų ir įvairių specialybių profesijos mokytojų. 

20. Iš kiekvienos dalyvių ir darbų grupės atrenkami ne daugiau kaip trys vertinimo kriterijus 

labiausiai atitinkantys kūrybiniai darbai. 

21. Vertinamas pateiktų darbų: 

21.1. Meniškumas; 

21.2. Formos ir turinio originalumas; 

21.3. Temos atskleidimas; 

21.4. Kalbos turtingumas ir taisyklingumas (literatūriniuose darbuose); 

21.5. Kūriniui sukurti naudotų priemonių įvairovė. 

 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

22. Kiekvienos dalyvių grupės labiausiai vertinimo kriterijus atitinkančių kūrybinių darbų 

autoriai apdovanojami Šiaulių profesinio rengimo centro diplomais, dovanomis. 

23. Visiems konkurso dalyviams išsiunčiamos padėkos elektroniniu paštu. 

24. Mokytojams, parengusiems darbų autorius, išsiunčiamos pažymos elektroniniu paštu. 

25. Konkurso nugalėtojai skelbiami 2022 m. kovo 31 d. interneto svetainėje www.sprc.lt. 

 

VIII SKYRIUS  

KITA INFORMACIJA 

 

         26. Konkurso dalyvių atsiųsti darbai negrąžinami (išskyrus technologijų darbus). 

         27. Organizatoriai pasilieka teisę naudoti darbus nemokant autoriams honoraro. 

         28. Konkurso rezultatai ir konkursinių darbų nuotraukos bus skelbiamos viešai. 

         29. Konkurso dalyvių asmens duomenys bus naudojami Konkurso vykdymui ir saugomi tiek 

laiko, kiek bus reikalingi Konkurso nustatytiems tikslams pasiekti. 

         Dalyvių asmens duomenys bus sunaikinami tokiu būdu, kad duomenų nebūtų galima atkurti ir 

atpažinti jų turinio. 

         30. Dalyvavimas šiame Konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis Konkurso nuostatų 

sąlygomis. 

         31. Konkursą organizuoja Šiaulių profesinio rengimo centras, Gardino g. 4, Šiauliai; elektroninis 

paštas projektai1@sprc.lt; tel. (8 41) 390 182. 

_______________ 
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