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VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

RESPUBLIKINIO FLORISTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ NUOTOLINIO KONKURSO 

„FLORISTINĖS PAVASARIO METAMORFOZĖS“  

NUOSTATAI 

 

 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1.  Respublikinį nuotolinį floristikos konkursą „Floristinės pavasario metamorfozės“ 

organizuoja Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, Didlaukio g. 84, 

08303, tel.: (8 5) 277 9357, el. paštas: rastine@vpvpmc.lt 

1.2. Respublikinio floristikos konkurso „Floristinės pavasario metamorfozės“ (toliau – 

konkursas) nuostatai. 

1.3. Informacija apie konkursą ir jo eigą skelbiama interneto svetainėje www.vpvpmc.lt, 

https://www.facebook.com/VPVPMC/  

 

 

2. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Tikslas – floristikos specialybės mokinių profesinių įgūdžių skatinimas 

panaudojant šiuolaikinius mokymosi metodus, atitinkančius tvarumo idėją. 

2.2. Uždaviniai: 

2.2.1. Atsižvelgiant į tvarumą, skatinti mokinių kūrybinę raišką. 

2.2.2. Skatinti visuomenę domėtis floristikos menu ir floristo profesija. 

2.2.3. Ugdyti mokinių savarankiškumą ieškant naujų saviraiškos formų. 

 

3. KONKURSO DALYVIAI 

 

3.1. Profesinių mokyklų mokiniai, besimokantys pagal floristo mokymo programą. 

3.2. Dalyvių skaičius (iš vienos profesinio mokymo įstaigos) neribojamas. 

3.3. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, turi užpildyti dalyvio anketą (priedas 

Nr.1). 
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4. KONKURSO LAIKAS 

 

4.1. Dalyvių registracija vyks iki 2023 m. kovo 13 d. Registracija laikoma įvykusia, 

kai dalyvis gauna patvirtinimą, kad išsiųsta anketa (priedas Nr.1) atitinka 

reikalavimus (registracijos anketa pridedama). 

4.2. Konkursas vyks nuo 2023 m. kovo 28 d. iki 2023 m. balandžio 6 d.  

4.3. Dalyviai vertinimui iki kovo 27 d. atsiunčia darbų nuotraukas, aprašus, eskizus. 

4.4. Dalyviai paraišką dalyvauti konkurse, darbų nuotraukas, aprašus ir eskizus teikia 

el. paštu: giedre.jasiukaite@vpvpmc.lt  

4.5. Dalyviai dėl kilusių klausimų gali kreiptis el. paštu: giedre.jasiukaite@vpvpmc.lt 

 

5. KONKURSO  SĄLYGOS 

 

5.1. Užduotis „Krepšelis kitaip“ atspindi konkurso temą „Floristinės pavasario 

metamorfozės“. 

5.2. Reikalavimas darbui: 

5.2.1.  Kitoks, netradicinis augalų gyvybingumo užtikrinimas. 

5.2.2. Tvarių medžiagų ir technologijų panaudojimas. 

5.2.3. Gamtinės kilmės medžiagų turi būti panaudota ne mažiau kaip 90 proc. 

5.3. Dydis ir forma nereglamentuojama. 

5.4. Dalyviai vertinimui siunčia: 

5.4.1. Konkursinio darbo nuotraukas, kuriose „Krepšelis kitaip“ turi būti matomas iš 

skirtingų pusių (daugiausiai 3 nuotraukos). 

5.4.2. Darbo eigos nuoseklumo momentai vaizdo įraše iki 1 minutės.  

5.4.3. Dalyviai kartu su nuotraukomis pateikia vertinimui detalizuotą darbo aprašą, 

kuriame išdėsto naudojamas technologijas, medžiagas, augalus, darbo eigą bei 

aprašo idėją.  

 

 

6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

6.1. Konkursinius darbus vertina komisija, sudaryta ir patvirtinta renginio 

organizatoriaus.  

6.2. Darbų vertinimo kriterijai:  

● Temos išpildymas; 

● Medžiagų, augalų parinkimas ir paruošimas; 
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● Originalumas, darbo išbaigtumas; 

● Atlikimo technika; 

● Komponavimo stilius; 

● Proporcijos; 

● Spalvinė kompozicija ir spalvų derinimas; 

● Originalumas / kūrybiškumas; 

●  Eksponavimas; 

● Tvarumas.  

6.3. Komisija dalyvių darbus vertina nuo 2023 metų kovo 28 d. iki balandžio 6 d. 

6.4. Konkurso dalyviams ir juos ruošiantiems mokytojams bus įteiktos padėkos PDF 

formatu elektroninėje erdvėje.  

6.5. Centro „Facebook“ puslapyje skelbs balsavimą „Gražiausio krepšelio rinkimams“ 

https://www.facebook.com/VPVPMC/ 

6.5.1. „Facebook“ lankytojai dalyvių darbus įvertins paspaudę simbolius „patinka“ ar 

„širdelė“. 

6.6. Tris prizines vietas užėmusiems konkurso dalyviams bus įteikti diplomai. 

6.7. „Gražiausio krepšelio rinkimų“ nugalėtojas gaus apdovanojimą. 

6.8. Konkurso prizininkai bus skelbiami 2023 m. balandžio 7 d. Vilniaus paslaugų 

verslo profesinio mokymo centro internetinėje svetainėje ir „Facebook“ centro 

profilyje.  

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7.1. Konkurso organizatorius pasilieka teisę sukurtų kūrinių nuotraukas be atskiro 

autoriaus sutikimo ir neatlyginant, nurodant jų autorystę naudoti ne komerciniais 

tikslais – renginio viešinimui bei floristikos populiarinimui, publikavimui 

internetinėje erdvėje. 

 

 

 

 

Pritarta 

Technologijų metodikos grupės posėdyje 2023-01-10, Nr. 10V(t)-1 
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Respublikinio konkurso 

 „Floristinės pavasario metamorfozės“ 

Priedas Nr. 1 

 

 

RESPUBLIKINIO FLORISTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ 

KONKURSO „FLORISTINĖS PAVASARIO METAMORFOZĖS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

MOKSLEIVIO VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTAS, TELEFONO NR. 

 

MOKYMO ĮSTAIGA, MIESTAS 

 

MOKANČIO MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, EL. PAŠTAS, TELEFONO NR. 

 

KONKURSINIO DARBO PAVADINIMAS 

 

Konkurso dalyviai neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens duomenis 

(mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys vadovaujantis 

LR patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, bei patvirtina, kad 

jų pateikta medžiaga atitinka autorių teisių bei kitus LR įstatymuose numatytus reikalavimus 

viešajai informacijai. 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė, sutikimo data 

 

 

 


