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Metodinės grupės koordinatorė – Dainora Macijauskienė. 

Sekretorė – Jovita Žalalienė. 

 

Dalyvavo I. Kapočienė, J. Pinčiuvienė, D. Macijauskienė, J. Žalalienė. 

Kalbėjo I. Kapočienė, J. Pinčiuvienė, D. Macijauskienė, J. Žalalienė. 

 

Darbotvarkė:     

Kūrybinio rašymo konkurso ,,Kūrybinis eksperimentas. Avangardinis eilėraštis” darbų 

įvertinimas ir laimėtojų paskelbimas. 

 

Svarstyta: Kūrybinio rašymo konkurso ,,Kūrybinis eksperimentas. Avangardinis eilėraštis“ darbų 

aptarimas ir įvertinimas.  

Nutarta paskelbti nugalėtojus ir pagerbti konkurso dalyvius, jų mokytojus laikantis 

duomenų apsaugos reglamento:  

1. Už eilėraščio originalumą, avangardinę mintį, neįprastą žodyną, keistas asociacijas ir labai 

gerai sudarytą šaltinių sąrašą I-ąją vietą skirti Vilniaus m. sav. Grigiškių ,,Šviesos“ 

gimnazijos pirmos klasės mokiniui Pijui (eilėraštis ,,Milo jupelių sapnas arba Karo 

nebus“, mokytoja Loreta). 

2. Už odės žanro pritaikymą avangardiniam tekstui, stebinančias minties gelmes, originalią 

kūrinio formą ir autorės iliustraciją I-jąją vietą skirti Panevėžio Juozo Balčikonio 

gimnazijos pirmos klasės mokinei Aivitai (,,Odė netikrai Meilei”, mokytoja Rita). 

3. Už netikėtų minties blyksnių ir įdomios meninės raiškos avangardinį eilėraštį II-ąją vietą 

skirti Marijampolės Sūduvos gimnazijos antros klasės mokinei Rugilei (eilėraštis ,,Ji”, 

mokytoja Džiuljeta). 

4. Už minties originalumą ir motyvų įvairovę apmąstant literatūros svarbą gyvenime II-ąją 

vietą skirti ,,Saulės” privačios gimnazijos pirmos gimnazijos klasės mokiniui Augustui 

(eilėraštis ,,Literatūra”, mokytoja Ingrida). 



5. Už eilėraščio temos aktualumą ir minčių dinamiškumą, originalią raišką III-iąją vietą skirti 

Vilniaus Radvilų gimnazijos pirmos gimnazijos klasės mokiniui Laurynui (eilėraštis 

,,Viskas įskaičiuota”, mokytoja Rima). 

6. Už eilėraščio avangardinę mintį, ironišką emocijų raišką  III-iąją vietą skirti ,,Saulės” 

privačios gimnazijos antros klasės mokiniui, pasirašiusiam slapyvardžiu ,,Reza”  (eilėraštis 

,,Briliantas”, mokytoja Dainora). 

7. Šių mokinių avangardinius eilėraščius pažymėti ir išskirti iš kitų kaip originalius ir 

aktualius, poetiškai arba ironiškai perteikiančius svarbias šiuolaikiniam jaunam 

žmogui vertybes: 

7.1. Antros gimnazijos klasės mokinio Algirdo iš Vilniaus ,,Minties” gimnazijos eilėraštis 

,,Mielas drauge, atsibusk”. Mokytoja Jurgita. 

7.2. Pirmos gimnazijos klasės mokinės Gabrielės iš ,,Saulės” privačios gimnazijos eilėraštis 

,,Ruduo”. Mokytoja Ingrida. 

7.3. Antros gimnazijos klasės mokinės Laisvės iš Vilniaus ,,Minties” gimnazijos eilėraštis 

,,Žmogau”. Mokytoja Jurgita. 

7.4. Pirmos gimnazijos klasės mokinės Ievos iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos eilėraštis 

,,Užduotis”. Mokytoja Dalia.  

 

8. Už norą save kūrybiškai išbandyti ir įsitraukimą į kūrybinio rašymo procesą bei 

netikėtus avangardinių minčių blyksnius pagirti šiuos konkurso dalyvius: 

8.1. Vilniaus jėzuitų gimnazijos pirmos klasės mokinę Teodorą (eilėraštis ,,Pasekmės”, 

mokytoja Dalia). 

8.2. Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos pirmos klasės mokinę Gretą (eilėraštis ,,Matematika 

Karštakošė”, mokytoja Rasa). 

8.3. Gargždų ,,Vaivorykštės” gimnazijos pirmos klasės mokinę Rusnę (eilėraštis ,,Ekstazėje 

nevaldomas chaosas”, mokytoja Rasa). 

8.4. Vilniaus ,,Minties” gimnazijos antros klasės mokinę Aistę (eilėraštis ,,Šanso pasaulis”, 

mokytoja Jurgita). 

8.5. Vilniaus ,,Minties” gimnazijos antros klasės mokinę Lėją (eilėraštis ,,Dangaus šviesuliai”, 

mokytoja Jurgita). 

8.6. Vilniaus ,,Minties” gimnazijos antros klasės mokinį Povilą (eilėraštis ,,Optinė fotometrija  

energetikoje”, mokytoja Jurgita). 

8.7. Vilniaus ,,Minties“ gimnazijos antros klasės mokinę Sandrą (eilėraštis ,,Parkas“, mokytoja 

Jurgita).  

8.8. Vilniaus Radvilų gimnazijos antros klasės mokinį Eivan (eilėraštis ,,Atostogos su covid”, 

mokytoja Rima). 

8.9.Vilniaus Radvilų gimnazijos antros klasės mokinę Nelę (eilėraštis ,,Baigiantis vasarai“, 

mokytoja Rima). 

8.10.Vilniaus Radvilų gimnazijos antros klasės mokinį Luką (eilėraštis ,,Politika“, mokytoja 

Rima). 



8.11.Vilniaus Radvilų gimnazijos antros klasės mokinę Aistę (eilėraštis ,,Baisi realybė“, 

mokytoja Rima). 

8.12. ,,Saulės“ privačios gimnazijos pirmos  klasės  mokinę Augustę (eilėraštis ,,Milijardai 

kvėpuoja“, mokytoja Dainora). 

8.13. ,,Saulės“ privačios gimnazijos pirmos klasės mokinį Joną (eilėraštis ,,Dingusių šalių 

legendas“, mokyt. Ingrida). 

8.14. ,,Saulės“ privačios gimnazijos pirmos klasės mokinį Oskarą (eilėraštis ,,Meilė sau“, 

mokytoja Ingrida). 

8.15. ,,Saulės“ privačios gimnazijos pirmos klasės mokinį Justiną (eilėraštis ,,Svajonių 

beieškant“, mokytoja Ingrida). 

8.16. ,,Saulės“ privačios gimnazijos pirmos klasės mokinį Igną (eilėraštis ,,Vandenynas 

žmogui bedugnis“, mokytoja Ingrida).  

 

9. Apdovanoti prizinių vietų laimėtojus ir jų mokytojus nugalėtojų padėkos raštais ir 

knygomis, pažymėtų ir išskirtų eilėraščių autorius ir jų mokytojus – gimnazijos suvenyrais, 

likusius dalyvius ir jų mokytojus – dalyvavimo padėkomis. 

10. Prie protokolo prisegamas priedas su netikėtais konkurso dalyvių avangardinių eilėraščių 

minties blyksniais, kuriuos surinko mokytoja Ingrida. 

11. Konkurso dalyvių darbai bus paskelbti ,,Saulės” privačios gimnazijos svetainėje ir 

,,Facebook,o” paskyroje. 

 

 

 

 

 

 

Metodinės grupės koordinatorė                                                       Dainora Macijauskienė 

 

Sekretorė                                                                                          Jovita Žalalienė 


