
Lankstinuko – asmenybės vizitinės kortelės – kūrimo kriterijai 
 
Bendrosios taisyklės 
 
✓ Tituliniame lape turi būti asmens, kuriam kuriamas lankstinukas, nuotrauka. Ji gali būti 

piešta, retušuota, meniškai apipavidalinta ir pan. Negali būti paprasta nuotrauka, ji turi 
būti meniškai pakeista / perkurta / sukurta. 

✓ Tituliniame lankstinuko lape taip pat turi būti meniškai įkomponuoti asmens vardas ir 
pavardė trimis kalbomis (lietuvių ir tomis, kuriomis bus tekstai lankstinuko viduje). 

✓ Pirmame, antrame ir trečiame lankstinuko lapuose turi būti pateikta informacija apie 
asmenį trimis kalbomis: lietuvių (1 lapas) ir dviem (2 ir 3 lapai) užsienio kalbomis. Kas 
turi būti parašyta apie asmenį:  

• gimimo ir mirimo (jei asmuo jau miręs) data;  

• vienas sakinys, apibendrintai pristatantis asmenį pagal veiklas, pavyzdžiui: 
Johanas Volfgangas Gėtė – vokiečių literatūros klasikas, humanistas, politikas, 
mokslininkas ir filosofas, vienas svarbiausių vokiečių švietimo epochos rašytojų. 

• punktais išvardinti asmens nuopelnai: darbai, veiklos, dėl kurių jis garsus 
pasaulyje / priežastys, kodėl jį vadiname pasaulio lietuviu / įvardintos asmenybės 
sąsajos su gautu žemynu. 

✓ Visuose lankstinuko lapuose, išskyrus titulinį, turi būti pateikta ir vaizdinė informacija 
(tarkime, nuotraukos, piešti simboliai), susijusi su asmens gyvenimu: šeima, veiklomis, 
nuopelnais. Tarkime, nupiešite kur nors kolbą, siekdami simboliškai perteikti, kad jūsų 
asmuo – chemijos mokslų daktaras. Vaizdinė informacija gali būti lankstinuko fonas, 
gali būti komponuojama kaip papildoma informacija greta teksto, galimi ir kiti būdai, 
svarbu – tikslas ir estetiškas vaizdas. 

✓ 4 lankstinuko lapas paliekamas mokinių fantazijai, kas galėtų jame būti pateikta: 
parašyta / nupiešta  / įkelta. 

✓ 5 lape, arba lankstinuko nugarėlėje, estetiškai ir tvarkingai turi būti surašyti šie dalykai: 
gimnazijos pavadinimas, lankstinuką kūrusių mokinių vardai bei pavardės, klasė ir 
metai.  

 
Techninės dalies taisyklės 
 
✓ Lankstinukas turi būti daromas kompiuteriu, tačiau tam tikros jo dalys galės būti 

pieštos ranka. Lankstinuką kurti, nuotraukas apdoroti gali padėti šios programos: 
Microsoft Word, Publisher, canva.com, Photoshop, Gimp, pixlr.com 

✓ Lankstinukas gali būti gulsčias, gali – stačias. 
✓ Lankstinuke gali būti naudojami tik du skirtingi raidžių šriftai (būtinai turintys lietuviškas 

raides), galimi du raidžių dydžiai. 
✓ Tekstas turi būti nesusiliejęs su fonu, įskaitomas. 
✓ Lankstinukas turi būti spalvotas. 
✓ Lankstinukas turi būti atspausdintas ant itin kokybiško, ne per plono A4 formato 

popieriaus. 
 

Vertinimo kriterijai 
 
✓ Pateiktos informacijos glaustumas ir tikslingumas 
✓ Raštingumas, kalbos ir stiliaus kultūra 
✓ Kūrybiškumas 
✓ Estetinis vaizdas 



✓ Tinkamos simbolikos, vaizdų naudojimas 
✓ Išskirtinumas, autentiškumas 
✓ Kruopštumas, preciziškumas 
✓ Tikslingas ir tinkamas parinktų kompiuterinių programų panaudojimas 
✓ Atitiktis aukščiau išvardintoms taisyklėms 

 
Atliktas darbas vertinamas 4 balais, iš kurių vedamas vienas bendras: 
 
✓ pateiktos informacijos apie asmenybę tikslingumas, glaustumas, kalbos kultūra; 
✓ techninis apipavidalinimas (šriftai, dydžiai, spalvos, nuotraukų estetika ir kokybė ir t. 

t.); 
✓ bendras estetinis vaizdas – informacijos ir apipavidalinimo dermė; 
✓ informacijos apie asmenį vertimas į kitas kalbas. 

 
Darbą kuruojantys mokytojai-konsultantai yra Lina Cholinienė ir Svetlana Tokareva. 
Dėl vertimų į kitas kalbas konsultuoja dėstantys užsienio kalbos mokytojai. 


