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ROKIŠKIO RAJONO MOKINIŲ VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS
„TOBULAS KADRAS“ SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio rajono mokinių virtualios fotografijų parodos „Tobulas kadras“ (toliau –
paroda) sąlygos reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką.
2. Paroda skirta ugdyti supančios aplinkos saugojimo, puoselėjimo bei pažinimo
nuostatas.
3. Parodą organizuoja Rokiškio Senamiesčio progimnazijos specialioji pedagogė,
logopedė metodininkė Liudmila Pečiūrienė, Rokiškio rajono specialiųjų pedagogų, logopedų
metodinis būrelis ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras.
II. TIKSLAI
4. Ieškant naujų meninės raiškos būdų, plėtoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių saviraišką ir kūrybiškumą, kūrybiškai atskleisti supančios aplinkos grožį ugdant vaiko
domėjimąsi ja, gebėjimą pastebėti pokyčius, norą pažinti, saugoti bei puoselėti gamtą.
5. Skatinti vaikus domėtis gamta, jos spalvomis ir grožiu.
6. Ugdyti atsakomybės, kūrybiškumo gebėjimus.
III. DALYVIAI
7. Rokiškio miesto ir rajono mokyklų 1–10 klasių (I–II gimnazijos klasių) mokiniai,
turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (vertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje).
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS
8. Mokinius parodai ruošia mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
9. Kiekvienas parodos dalyvis iki 2020 m. gegužės 12 d. atsiunčia 1 fotonuotrauką
elektroniniu paštu fotosenam@gmail.com. Kartu turi būti pridėta užpildyta duomenų lentelė
(PRIEDAS Nr.1).
10. Siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG);
11. Parodoje dalyvauja tik tie darbai, kurie atitinka reikalavimus.
12. Parodai negalima pateikti nukopijuotų kitų autorių nuotraukų.
13. Viena mokykla gali pateikti kelis darbus (dalyvių iš vienos mokyklos skaičius
neribojamas).
REIKALAVIMAI DARBŲ PATEIKIMUI:
14. Elektroninio laiško pavadinimas (tema) – ugdymo įstaigos pavadinimas bei
pedagogo vardas, pavardė.
15. Prie laiško būtinai turi būti prisegti priedai: Word formatu įrašytas lapas su
duomenų lentele (1 priedas) bei fotonuotrauka JPG (JPEG) formatu. Failo pavadinimas –

lietuviškomis raidėmis nuotraukos autoriaus pirmoji vardo raidė ir pavardė, brūkšnelis apačioje,
tikslus mokyklos pavadinimas (pvz.: VPavardenis_Mokykla). Duomenų lentelė pildoma Times
New Roman 12 šriftu.
16. Organizatoriai turi teisę atmesti darbus, kurie neatitinka parodos sąlygų.
V.DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
17. Visiems parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai.
Mokytojai/pagalbos mokiniui specialistai gaus Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro
pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Papildoma informacija apie parodą teikiama el. p. lpeciuriene@gmail.com
19. Dalyvavimas parodoje reiškia dalyvio sutikimą su visomis parodos sąlygomis.
20. Virtualios parodos nuotraukos bus patalpintos Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo
centro
internetinėje svetainėje https://www.rokiskiosc.lt/ ir facebook paskyroje
https://www.facebook.com/RokiskioRajonoSavivaldybesSvietimoCentras nuo š. m. gegužės 26 d.
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