KONKURSO „MES PRIEŠ AIDS“, SKIRTO PASAULINEI AIDS DIENAI PAMINĖTI,
TVARKOS APRAŠAS
1. Konkurso organizatorius – Alytaus profesinio rengimo centras.
2. Konkurso tikslai:
2.1. ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą;
2.2. atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS ir narkomanijos problemas Lietuvoje ir pasaulyje;
2.3. skatinti reikliai vertinti savo ir savo draugų elgesį;
2.4. ugdyti toleranciją užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS asmenims.
3. Laikas ir vieta:
3.1. konkursas „Mes prieš AIDS“ vyks Alytaus profesinio rengimo centre 2016 m.
lapkričio 21 - 29 dienomis (Putinų g. 40, LT-62175 Alytus, 204 kab. tel./faks. (8 315) 77 979, el.
paštas alytausprc@aprc.lt).
4. Programa, dalyviai:
4.1. užduotis: Konkurso dalyvis pristato kompiuterinį piešinį, fotografiją ar nuotraukų
koliažą ŽIV/AIDS tematika. Kompiuterinio piešinio ar fotografijų uždavinys – aiškiai ir
suprantamai ŽIV/AIDS problemą pristatyti bendraamžiams;
4.2. konkurso dalyviai – Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai;
4.3. darbų atlikimas ir pristatymo tvarka:
4.3.1. nuotraukos formatas – ne mažesnis kaip 13x18 cm. Nuotraukos gali būti
spalvotos ir nespalvotos.
4.3.2. kompiuterinio piešinio formatas iki 210x297 mm.
4.3.3. darbą transformuoti į šiuos formatus: *png, *jpg, *gif. Darbo apatinėje paraštėje
parašyti pavadinimą, autoriaus vardą ir pavardę, amžių, grupę. Failą pavadinti vardu ir pavarde.
Siunčiant elektroniniu paštu subjekto eilutėje nurodykite „Mes prieš AIDS“.
4.3.4. failo dydis iki 5 Mb.
4.3.5. konkurso dalyvis gali atsiųsti ne daugiau kaip vieną darbą. Prie darbo
nurodomas autorius, jo amžius, darbo pavadinimas, grupė.
4.3.6. visi skyriai pateikia darbus el. paštu konkursai@aprc.lt arba pristato į Pramonės
ir prekybos skyrių, II korpusą, 204 kab. nuo 2016 m. lapkričio 21 d. iki 2016 m. lapkričio 29 d.
10.00 val.
5. Nugalėtojai, apdovanojimai:
5.1. darbų vertinimas vyks Pramonės ir prekybos skyriuje.
5.2. Komisija vertina mokinių darbus ir skiria I-III vietas.
5.3. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
5.3.1. idėjos ir darbo atlikimo originalumas;
5.3.2. piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio
išpildymo požiūriu;
5.3.3. teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.
5.4. Darbas nevertinamas, jeigu:
5.4.1. nesilaikoma darbų atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų
4-me skyriuje;
5.4.2. darbai neatitinka konkurso tematikos;
5.4.3. yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių;
5.4.4. yra kopijavimo iš interneto požymių.
5.5. Konkurso kalba – lietuvių, tačiau bus vertinami darbai ir anglų bei rusų kalbomis.
5.6. Nugalėtojai bus apdovanoti mokyklos padėkos raštais.
____________________

