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Tikslas. Sukurti Tverų gimnaziją reprezentuojančią emblemą, kurioje atsispindėtų šios 

mokyklos unikalumas. 

 

Uždaviniai.  1. Ugdyti kūrybiškumą. 

2. Skatinti visų gimnazijos narių bendruomeniškumą ir suvokimą apie kiekvieno 

asmens svarbą dalyvaujant gimnazijos veikloje. 

3. Išskirti ir išryškinti Tverų gimnazijos unikalumą. 

 

Vieta, laikas.Konkursas vykdomas dviem etapais. 

  I etapas - nuo 2017 m. lapkričio 22 d. iki 2018 m. sausio 20 d. 

II etapas - nuo 2018 m. sausio 27 d. iki 2018 m. vasario 12 d. 

Į II konkurso etapą vertinimo komisija darbus atrenka iki 2018 m. sausio 26 d. 

Darbus pristatyti mokytojai R. Mickuvienei į rusų k. kabinetą pirmadieniais ir 

ketvirtadieniais, o antradieniais - į technologijų kabinetą nuo 9.00 iki 13.00 val. 

 

Dalyviai. Konkurse gali dalyvauti visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, jų tėvai, 

globėjai), mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Gali būti vienas autorius arba 

autorių kolektyvas. 

 

Sąlygos. Emblemoje turi atsikleisti Tverų krašto ir Tverų gimnazijos unikalumas. 

 Privalomas emblemos elementas - Rietavo sav. Tverų gimnazija. 

Darbų eskizai pateikiami A4 formato lape. Dalyviai gali pateikti keletą alternatyvių 

variantų.  

Kitoje darbo pusėje pateikti trumpą (ne daugiau kaip 20-30 žodžių) simbolių prasmės, 

spalvų aprašą. Nurodyti konkurso dalyvio ar autorių kolektyvo rekvizitus: vardą, 

pavardę, amžių, (klasę), el. pašto adresą. 

Emblemoje negalimi smurto, nepagarbos ar patyčių elementai. 

Komisija nevertina emblemos, jeigu ji aiškiai neatitinka konkurso sąlygų, neatspindi 

gimnazijos vizijos arba yra plagijavimo požymių. 

 

Priemonės. Darbai gali būti atlikti įvairiomis meninės raiškos priemonėmis ir įvairia technika. 

 

Reikalavimai. Darbas turi būti originalus, t.y. sukurtas konkurso dalyvio arba autorių kolektyvo. 

Konkurso laimėtojas sutinka, kad visą emblemą ar atskirus jos elementus galės 

naudoti kuriant kitą gimnazijos atributiką. 

 

Vertinimas.  Konkursas vykdomas dviem etapais: I etape darbus vertina direktoriaus įsakymu 

sudaryta komisija, vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:  

1. Kaip atskleistas Tverų krašto ir Tverų gimnazijos unikalumas bei išskirtinumas. 

2. Emblemos atitikimas gimnazijos viziją. 
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3. Originalumas. 

4. Meniškumas. 

5. Estetiškumas  

6. Simbolių prasmės, spalvų aiškinimas. 

II etape balsuojama slaptai. Labiausiai patikusią emblemą renka visi bendruomenės 

nariai. Laimi emblema surinkusi 50 proc. (visų dalyvavusių balsavime) + 1 balsą. 

 

Apdovanojimai. Padėkos raštais apdovanojami visi dalyviai, kurių emblemos pateko į II konkurso 

etapą. 

 Konkurso nugalėtojo vardas skelbiamas internetinėje gimnazijos svetainėje ir 

emblemos kūrėjas apdovanojamas 30 eurų rėmėjų prizu. 

 

Apdovanojimų organizavimas. Apdovanojimai bus įteikti pasibaigus konkursui. 

 

Baigiamosios nuostatos.  Konkurso vykdymo laikas gali būti pratęstas arba skelbiamas naujas 

konkurso turas, jeigu konkursui nebuvo pateikti darbai arba jie neatitiko sąlygų, arba 

nė viena emblema II ture nesurinko 50 proc. + 1 balso. 

 

Papildoma informacija Dėl emblemos kūrimo konsultuoja mokytoja V.Vičienė. 

 

    

 


