
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 

MINIATIŪROSE 
 

Vilniaus dailės mokytojų ir jų mokinių kūrybinių darbų paroda – konkursas 

 

Projekto organizatoriai: Vilniaus dailės mokytojų metodinis būrelis ir Vilniaus Žvėryno gimnazija. 

Projekto dalyviai: Vilniaus miesto dailės mokytojai, dailės studijų vadovai ir 7-12 klasių mokiniai. 

Projektą vykdantys mokytojai: J. Kokštaitė (projekto koordinatorė), V. Juškevičienė (projekto 

dalyvė) 

Trukmė: 2022 / 2023 m. m. 

 

Projekto tikslai: 

1. ugdyti pagarbą Vilniaus istoriniam ir kultūriniam paveldui, ugdyti poreikį pažinti vertybes; 

2. ugdyti mokinių kūrybiškumą, pastabumą ir gebėjimą rasti vizualinių idėjų artimiausioje 

aplinkoje; 

3. ugdyti meilę gimtajam miestui, skatinti moksleivius ir mokytojus tapti savo miesto patriotais; 

4. skatinti dailės mokytojų ir mokinių kūrybinį bendradarbiavimą, populiarinti jų pasiekimus vietos 

bendruomenėje ir Vilniaus mieste. 

 

Projekto veiklos: 

- temos aptarimas, konkurso nuostatų kūrimas ir tvirtinimas (2022 m. rugsėjis – spalis) 

- informacijos apie konkursą pateikimas Vilniaus miesto mokykloms, dailės studijoms (2022 m. 

spalis); 

- mokinių supažindinimas su vykdomu projektu, temos ir darbų aptarimas (2022 m. spalis - 

lapkritis) 

- miniatiūrų kūrimas (motyvų ieškojimas, eskizavimas, atlikimo technikos parinkimas, galutinių 

darbų pateikimas) (2022 m. lapkritis – gruodžio vid.) 

- darbų atrinkimas parodai, laureatų išrinkimas; parodos ekspozicijos parengimas, pasiruošimas 

parodos atidarymui Vilniaus miesto savivaldybėje (2023 m. sausis); 



- 2023 m. sausio 30 d. - parodos „Vilnius miniatiūrose“ atidarymas Vilniaus miesto savivaldybėje. 

Paroda eksponuojama nuo 2023 m. sausio 30 d. iki vasario 10 d. 

- keliaujanti paroda po projekte dalyvaujančias mokyklas: Vilniaus Sofijos Kovalevskajos 

gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 

Vilniaus Gabijos progimnazija (2023 m. vasaris – birželis) 

- parodos archyvų tvarkymas. 

 

Parodoje „Vilnius miniatiūrose“ eksponuojama 180 miniatiūrų, išrinkta 17 laureatų. Konkurse 

dalyvavo apie 300 mokinių iš 33 Vilniaus mokyklų.  

Parodoje eksponuojamos ir Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokinių sukurtos miniatiūros. Į parodą 

atrinkti 23 Žvėryno gimnazijos mokinių darbai, apdovanotos dvi laureatės: Karina Napadiuk 

(IVd) ir Ugnė Petkelytė (IVe) 

 

            

Parodos plakatas                     Parodos ekspozicija Vilniaus miesto savivaldybėje 

 

                      

 

 



                     

 

Parodos atidarymas Vilniaus miesto savivaldybėje 

          

Parodą atidarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė 

        

Kanklėmis skambino Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokinė Vaiva Dunaitytė (IIIa) 


