
 

   

 

 

RESPUBLIKINIO  NEFORMALIOJO  IR  BENDROJO  UGDYMO  ĮSTAIGŲ  MOKINIŲ 

SKAITMENINIŲ  FANTASTINIŲ  KOMIKSŲ  PRANCŪZŲ  KALBA  VIRTUALAUS 

KONKURSO-PARODOS  „ASTERIKSO  IR  OBELIKSO  KELIONĖ  PER  LIETUVĄ“ 

NUOSTATAI 

 
 

Asteriksas arba Asterikso nuotykiai (pranc. Astérix arba Astérix le Gaulois) yra prancūzų komiksų 

knygų serija, kurią parašė René Goscinny ir iliustravo Albert Uderzo. Asterikso komiksai vaizduoja 

senovės galų gyvenvietę ir jos gyventojus, kurie vieninteliai gali pasipriešinti Romos okupacijai, nes 

jie turi stebuklingo gėrimo, kuris jo išgėrusiam suteikia nežmonišką jėgą. Pagrindinis komiksų 

herojus Asteriksas, kartu su draugu Obeliksu, patiria įvairių nuotykių savo kaime, visoje 

senovės Europoje ir už jos ribų. Asteriksas yra vienas iš populiariausių Prancūzijos ir Belgijos 

komiksų pasaulyje, serijos yra išverstos į daugiau nei 100 kalbų.   
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio neformaliojo ir bendrojo ugdymo įstaigų 6-12 kl. mokinių fantastinių komiksų 

prancūzų kalba virtualaus konkurso-parodos „Asterikso ir Obelikso kelionė per Lietuvą“ (toliau 

– konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir 

organizavimo tvarką.  

Konkurso - parodos rengėjai ir vykdytojai:  

 Šiaulių techninės kūrybos centras, Stoties 11, LT-77156, Šiauliai, el. p. jts@splius.lt, tel. 841 

523965,  

 Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai,  el.p. rastine@didzdvaris.lt, 

tel. 8 41 38 30 62,  

 Jovaro progimnazija, Vytauto g. 132, LT-76341, el.p. info@jovaras.com, tel. 8 656 25675,  

Šiauliai,  

 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Pakalnės g. 6A, LT-76293, Šiauliai, el. p. 

sv.centras@siauliai.lt, tel. 8 699 60063.  

 

II. TIKSLAS  IR  UŽDAVINIAI 

  

2. Konkurso tikslai: 

2.1.Ugdyti mokinių domėjimąsi prancūzų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, mokslo 

pasiekimais; 

2.2.Skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendravimą ir bendradarbiavimą 

panaudojant kalbos teikiamas galimybes gilesniam savo šalies ir prancūziškai kalbančių 

šalių kultūrų pažinimui, akademinėje ir profesinėje veikloje;  

2.3.Skatinti mokytojų motyvaciją mokyti mokinius prancūzų kalbos efektyviais, inovatyviais 

metodais, siekiant aukštų kalbinių gebėjimų ir ugdant nuostatas mokytis užsienio kalbų 

visą gyvenimą. 
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III. KONKURSO  DALYVIAI 

 

3. Konkurse dalyvauja 6–12 klasių visos Lietuvos neformaliojo ir bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai. Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes (6, 7–8, 9–10 ir 11–12 klasės). 

 

IV. REIKALAVIMAI  KONKURSO  DARBAMS 

 

4. Konkurso darbų forma – fantastinis komiksas. 

5. Kuriamas komiksas : 

Mokinio pasirinkta kompiuterine programa (pvz.: MS Paint, TuxPaint, Paint.net, Paint, 

Drawing for children, Scratch, Inkcape, https://bomomo.com ir kt.). sukuria komiksą, kuris 

turi sietis su konkurso tema „Asterikso ir Obelikso kelionė per Lietuvą“; 

5.1.Komiksas turi tilpti į vieną A4 formato lapą, susidedantį iš 6 komikso paveikslėlių. 

6. Komiksą mokinys kuria savarankiškai, išsaugo savo vardu ir pavarde, o jį konsultuojantis 

mokytojas darbą atsiunčia nurodytu adresu.  

7. Vertinami tik užbaigti ir laiku atsiųsti darbai.  

8. Darbai turi atsidaryti peržiūrai be trukdžių.  

9. Remdamiesi pateikta tema ir pasitelkę vaizduotę, mokiniai sukuria originalų pasakojimą apie 

Asterikso ir Obelikso nuotykius keliaujant per Lietuvą. 

10. Pasakojimas pateikiamas komikso pavidalu. Komiksas (pranc. bande dessinée – juokingas, 

humoristinis) – pramoginis nuotykinis, humoristinis pasakojimas, gausiai iliustruotas serijiniais, 

siužetiniais piešiniais. Dažnai sensacingas, bulvarinio pobūdžio, fantastinis, istorinis, politinis 

arba skirtas vaikams. 

11. Komiksą mokiniai gali rengti individualiai arba komandomis. Vieną komandą gali sudaryti ne 

daugiau nei trys mokiniai. 

12. Komikso tekstas privalo būti prancūzų kalba. 

 

 

V. DARBŲ  PATEIKIMAS 

 

13. Vienas mokinys arba viena komanda gali pateikti tik vieną darbą.  

14. Darbai siunčiami el. paštu: siauliaitechkonkursas@gmail.com.  

15. Pateikiant darbus, el. laiške nurodyti dalyvio vardą, pavardę, amžių, ugdymo įstaigą, 

konsultuojantį pedagogą ir pedagogo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefoną). 

Didesnes bylas galima siųsti per  „WeTransfer“ sistemą. 

16. Komiksų konkursas vyks nuo 2023 m. sausio 10 d. iki 2023 m. balandžio 12 d. tokiais etapais:  

• Darbų siuntimas: 2023 m. sausio 10 d.– balandžio 1 d. 12.00 val. (imtinai); 

• Darbų paskelbimas ir vertinimas: 2023 m. balandžio 2–11 d.  

• Nugalėtojų paskelbimas: 2022 m. balandžio 12 d. 

17. 2023 m. balandžio 12 d. nugalėtojai bus skelbiami Šiaulių techninės kūrybos centro internetiniame 

puslapyje (https://www.siauliaitech.lt/) ir Šiaulių techninės kūrybos centro  Facebook paskyroje 

(https://www.facebook.com/siauliaitech) 
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VI. DARBŲ  VERTINIMAS  IR  NUGALĖTOJŲ  APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso darbus vertina komisija, sudaryta iš organizatorių. 

19. Vertinimo komisijos sudėtį tvirtina Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius.  

20. Komisija kiekvienos amžiaus grupės mokiniams skiria po vieną pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas 

pagal šiuos kriterijus:  

-  kūrybiškumas (netikėti meniniai sprendimai); 

-  kompozicija (kompozicijos dermė: spalvos, teksto, grafikos parinkimas, išdėstymas); 

-  komiksų pasakojimas turi būti aiškus ir logiškas; 

            -  komiksų kalba turi būti mandagi; 

            -  komiksai turi atspindėti ir atskleisti šių metų konkurso temą. 

21. Konkurso nugalėtojai ir juos konsultavę mokytojai apdovanojami diplomais ir padėkos raštais. 

Nugalėtojams įteikiami konkurso organizatorių įsteigti prizai. 

22. Mokytojai, parengę mokinius konkursui-parodai ir iki balandžio 1 d., užsiregistravę elektroninėje 

renginių registracijos sistemoje www.semiplius.lt į balandžio 1 d. renginį pavadinimu „Asterikso 

ir Obelikso kelionė per Lietuvą“, gaus Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centro kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimus. Dalyvio (mokytojo) mokestis – 2 Eur. Atkreipiame dėmesį, kad šis 

renginys nėra ilgosios kvalifikacijos tobulinimo programos dalis. Mokėti galima tik pavedimu 

į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro sąskaitas: fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų) moka 

į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 iki renginio 

dienos; biudžetinės įstaigos  moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas 

„Swedbank“, banko kodas 73000 po renginio gavusios sąskaitą-faktūrą.  Mokėjimo paskirtyje 

būtinai nurodykite dalyvio vardą, pavardę, renginio pavadinimą. Pažymėjimai dalyviams bus 

išduoti tik gavus apmokėjimą. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

23. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų ar 

įtardami plagiatą.  

24. Organizatoriai turi teisę konkursui atsiųstus darbus – nurodę jų autorystę – naudoti leidžiant 

leidinius, konkursui viešinti (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.) ir publikuoti internetinėje 

erdvėje.  

25. Už darbų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas, kūriniu naudojamasi be atskiro autoriaus 

sutikimo. 

26. Darbų atsiuntimas organizatoriams – laikomas autorių sutikimu su sąlygomis, išdėstytomis šiuose 

nuostatuose.  

27. Konkurso sumanytojai ir organizatoriai – Šiaulių techninės kūrybos centro animacijų ir komiksų 

kūrimo būrelio mokytojas Reinaldas Šulskis, Šiaulų techninės kūrybos centro edukatorė Živilė 

Karžinauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Jovaro progimnazijos prancūzų kalbos mokytoja 

metodininkė Jūratė Šimkuvienė, tel.  +370 687 49122, el. paštas juratesimkus@gmail.com 

28. Konkurso koordinatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro pavaduotoja ugdymui Julija 

Muningienė, tel. +370 677 35382, el. paštas muningiene@dg.su.lt 
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