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VILNIAUS “PELĖDOS” PRADINĖS MOKYKLOS 

VAIKŲ TALENTŲ KONKURSO „PELĖDŽIUKŲ TALENTŲ ŠOU” NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS 

1. Vaikų talentų konkurso “Pelėdžiukų talentų šou” nuostatai nustato tikslą, uždavinius, 

reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir 

nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Vaikų talentų konkursas skirtas vaikų kūrybiškumui skatinti. Tobulinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Konkurso tikslas – muzikinių, meninių ir kūrybinių gebėjimų skatinimas šiuolaikinių 

technologijų pagalba. 

3. Uždaviniai: 

1) Skatinti atskleisti muzikinius, meninius ir kūrybinius gebėjimus pasitelkiant 

šiuolaikines technologijas. 

2) Didinti mokinių kūrybiškumą, entuziazmą, kūrybines pastangas bei saviraiškos 

laisvę, sudarant sąlygas kūrybinių idėjų realizavimui. 

3) Aktyvinti mokinių kūrybinę veiklą, skatinant mokinius dalintis patirtimi, 

meniniais ieškojimais.  

4) Puoselėti mokinių pasitikėjimą savimi, didinant šeimos tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

III. KONKURSO RENGĖJAI 

4. Konkursą organizuoja Vilniaus “Pelėdos” pradinės mokyklos, pradinių klasių mokytojos 

Margarita Čekanauskaitė margarita@peledospradine.lt ir Inga Šareikaitė inga@peledospradine.lt 

5. Konkursą koordinuoja Vilniaus “Pelėdos” pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Viktorija Vitkauskienė  viktorija@peledospradine.lt 
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IV.  DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus “Pelėdos” pradinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai. 

 

V. KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Konkursas organizuojamas nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki balandžio 29 d. 

8. Konkurse gali dalyvauti bet kokį talentą (šokis, muzika, vokalas ir t.t.) turintys mokiniai. 

9. Konkursui “Pelėdžiukų talentų šou” dalyviai turi paruošti estetišką pasirodymą, kuriame 

atsiskleistų dalyvaujančių mokinių talentas (šokis, muzika, vokalas ar kt.).  

Dalyviai: 

 Kurių talento negalima pateikti fotografijų koliažu, pateikia filmuotą 

medžiagą.  

 Vaizdo įrašas filmuojamas, mobilųjį įrenginį laikant horizontaliai. 

 Vaizdo įrašo trukmė nuo 60 iki 90 s.  

 Talentus, kuriuos galima perteikti fotografijų pagalba, dalyviai pateikia 3 

kokybiškų nuotraukų koliažus.  

10. Dalyvis gali siųsti konkursui 1 įamžintą talentą. 

11. Konkursui skirtą medžiagą siųsti el. paštu margarita@peledospradine.lt arba 

inga@peledospradine.lt iki 2021m. balandžio 20 d. (kontaktiniai telefonai 8 60498013; 860804432). 

12. Pateikiant talento rezultatą būtina nurodyti šią informaciją: 

  Dalyvio vardas ir klasė kurioje mokosi (nurodoma elektroninio laiško tekstui 

skirtoje vietoje – ne fotografijų koliaže ar vaizdo įraše). 

13. Dalyvis pateikdamas talento pristatymą sutinka, kad jo darbas būtų publikuojamas mokyklos 

internetinėje svetainėje bei Facebook profilyje. 

 

VI. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ 

APDOVANOJIMAS 

14. Konkursui pateiktus nuotraukų koliažus bei vaizdo įrašus vertins iš Vilniaus „Pelėdos“ 

pradinės mokyklos darbuotojų sudaryta komisija balandžio 21-23 d., kuri išrinks nugalėtojus. 

15. Vertindama darbus, komisija atsižvelgs į nuotraukų koliažo ir vaizdo įrašo turinį, 

išradingumą, talento atspindėjimą. 

16. Konkurso dalyviai bus apdovanoti diplomais, nugalėtojai  - diplomais ir specialiaisiais 
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prizais.  

17. Komisija pasilieka teisę skirti papildomą prizą už originalumą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18.   Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo nuotraukų koliažus 

publikuoti parodoje, spaudoje, internetinėje svetainėje, Facebook tinklapyje. 

19. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas vaizdinės medžiagos atsiuntimas. 

 


