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Siekiant lavinti mokinių kūrybinius bei meninius gebėjimus, Moksleivių saviraiškos 

centras organizuoja Klaipėdos miesto mokinių popieriaus darbų parodą „Stebuklingas popierius“. 

Parodos atidarymas 2015 m. gegužės 18 d. 16.00 val. Prekybos centre BIG 2 (Taikos pr. 141, 103 

paviljonas). 

PRIDEDAMA. Parodos nuostatai. 

 

 

Direktorius                 Vytautas Krutulis 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos miesto mokykloms, neformaliojo švietimo 

įstaigoms 

2015-04-21 

 Į  

Nr. (1.7.) D3-43 

 

 

   

DĖL KLAIPĖDOS MOKINIŲ POPIERIAUS DARBŲ PARODOS  

„STEBUKLINGAS POPIERIUS“ 
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                 MSC direktoriaus     
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KLAIPĖDOS MIESTO MOKINIŲ POPIERIAUS DARBŲ PARODOS 

 „STEBUKLINGAS POPIERIUS“ 

NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI 

 

1. Organizuoti Klaipėdos miesto mokinių popieriaus darbų parodą. 

2. Populiarinti erdvinių popieriaus plastikos darbų kūrimą. 

3. Ugdyti mokinių estetinį suvokimą, gebėjimus ieškoti originalių sprendimų.  

5. Sudaryti sąlygas mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui. 

 

II. ORGANIZATORIUS 

 

6. Parodą organizuoja Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau – MSC) ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius 

 

III. LAIKAS IR VIETA 

 

7. Paroda vyks 2015 m. gegužės 18 – gegužės 31 d. prekybos centre BIG 2, 103 paviljone (Taikos 

pr. 141). 

8. Parodos atidarymas balandžio 18 d. 16 val. 

 

IV. DALYVIAI 
 

9. Parodos dalyviai – Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų mokiniai. 

 

V. SĄLYGOS 

 

10. Eksponatus parodai pristatyti iki 2015 m. gegužės 14 d. pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14.00 

iki 18.00 val. į MSC (Smiltelės g. 22, 207 kab.). 

11. Parodai dalyviai pateikia: 

11.1. pagamintus  iš popieriaus laivų, lėktuvų, automobilių, architektūros statinių, gyvūnų ir 

kt. modelius (originalius arba oficialių platintojų spausdintus, pvz. Canon (http://cp.c-

ij.com/en/contents/1006/), Epson (http://www.clubepson.com.au/papercraftmania/download.htm) ir 

kt.); 

11.2. origami lankstinius (3D origami, kusudamos); 

11.3. dioramas; 

11.4. kvilingo technika atliktus darbus; 

11.5. kitus erdvinius popieriaus lankstinius. 

11.6. darbai turi būti pastatomi.  

12. Kiekviena ugdymo įstaiga pateikia parodos organizatoriui eksponatų sąrašą. Sąraše nurodoma: 

eksponato pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, mokykla, klasė, vadovo vardas ir pavardė. 

13. Pasibaigus parodai darbus atsiimti birželio 2-4 d. iš MSC  (207 kab.).  

 

 

http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/
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Visiems dalyviams ir jų mokytojams diplomai ir padėkos raštai bus įteikti parodos atidarymo metu 

nuo 16 iki 17 val. 

 

Informacija apie parodą – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (MSC), adresas – Smiltelės g. 

22, Klaipėda, tel. (8 46) 346 137, 8 610 22787, el. paštas mks.febas@gmail.com, www.studija-

febas.com. 
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