Projekto „Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.:
DVT'30 Jaunimas"
RAŠINIO „MANO PASAULIS 2030 METAIS“
KONKURSO NUOSTATAI

I.

Bendrosios nuostatos

Rašinio ,,Mano pasaulis 2030 metais“ konkursas (toliau Konkursas) yra projekto „Jaunimo
švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.: DVT'30 Jaunimas"
dalis, kuris finansuojamas LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programos lėšomis.
Projektą „Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.:
DVT'30 Jaunimas" įgyvendina:
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO
Platforma);
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras;
VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“;
VšĮ „Europos namai“;
VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB)
2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame JT Viršūnių susitikime dalyvavę daugiau kaip 150 valstybių ir
vyriausybių vadovai patvirtino naująją Darnaus vystymosi darbotvarkę ir naujuosius Darnaus
vystymosi tikslus, kurie pakeitė Tūkstantmečio vystymosi tikslus.
Nors Tūkstantmečio vystymosi tikslai daug prisidėjo prie skurdo mažinimo visame pasaulyje,
tačiau atsakomybę jie pirmiausia numatė besivystančioms šalims ir neturėjo vieningos
įgyvendinimo strategijos. Naujoji darbotvarkė yra daug ambicingesnė ir numato konkrečius
veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims. Tai reiškia, kad iki 2030 metų
turėsime ne tik prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo besivystančiose šalyse, bet ir
įgyvendinti juos Lietuvoje. Tikslai bus pasiekti tik tada, kai jie bus įgyvendinti visose šalyse ir
pasieks visas jose gyvenančias visuomenės grupes
II.

Rašinio konkurso tikslas

Paskatinti moksleivius įsivaizduoti, kaip pasauliui seksis įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus
vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m. ir kaip to pasekoje atrodys jų, jų miesto, Lietuvos arba viso
pasaulio ateitis.

III.

Dalyviai

Lietuvos bendrojo lavinimo, jaunimo, profesinių mokyklų, gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo
įstaigų 14-19 m. amžiaus jaunimas.

IV.
Nr.
1.

2.
3.
4.

V.

Dalyvavimo konkurse žingsniai
Veikla
Mokytojas/ugdytojas pristato Darnaus vystymosi tikslus ir
supažindina su galimybe dalyvauti rašinio konkurse bei jo
nuostatais
Savarankiškas darnaus vystymosi tikslų analizavimas. Rašinio
idėjos mokytojui ar bendramoksliams pristatymas ir aptarimas
Rašinio rašymas
Rašinių pateikimas

Laikas
Iki 2017 m. rugsėjo 18 d.
Iki 2017 m. rugsėjo 25 d.
Iki 2017 m. spalio 9 d.
Iki 2017 m. spalio 13 d.

Reikalavimai rašiniui ir jo pateikimas

1. Rašinio konkurso temos:
 „Mano namai 2030 m.“
 ,,Mano miestas 2030 m.“
 ,,Lietuva 2030 m.“
 ,,Pasaulis 2030 m.“
2. Rašiniai turi būti parašyti kompiuteriu ir pateikiami Word formatu neskenuoti, šriftas – Times
New Roman, šrifto dydis – 12 pt., tarpai tarp linijų -1,5 linijos.
3. Kartu su rašiniu gali būti pateikta 1 iliustracija (piešinys, nuotrauka ir pan.), kuri prisegama prie
siunčiamo laiško jpg arba pdf formatu. Dydis nuo 3 iki 8 Mb.
4. Bendra rašinio su iliustracija ar be jos apimtis – ne didesnė nei 2 A4 popieriaus formato
puslapiai.
5. Prieš rašinį lapo viršuje turi būti nurodyta:
a) Autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, elektroninis paštas;
b) Mokyklos pavadinimas, jos adresas, kontaktinis telefono numeris;
c) Mokytojo, padėjusio parengti darbą, vardas, pavardė, elektroninis paštas;
d) Rašinio pavadinimas.
6. Darbai siunčiami elektroniniu paštu Jolanta.Markeviciene@lvjc.lt iki 2017 m. spalio 13 d.
(imtinai).
7. Darbai, neatitinkantys reikalavimų arba pateikti po nurodyto termino, nebus vertinami.
8. Rašinio turinys turi būti neįžeidžiantis, atitinkantis moralės normas.

VI.

Vertinimas ir apdovanojimai

1. Rašinius vertins vertinimo komisija, sudaryta iš Projekto „Jaunimo švietimas apie Jungtinių
Tautų Darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030 m.: DVT'30 Jaunimas" partnerių atstovų,
darnaus vystymosi specialistų.
2. Vertinimo kriterijai:
 Idėjos originalumas;
 Informatyvumo lygis;
 Minties originalumas;
 Kūrybiškumas.
3. Visi konkurse dalyvavusieji moksleiviai bus įvertinti padėkos raštais.
4. Geriausiai įvertinti rašiniai bus susegti į knygą, kuri bus įteikta LR Užsienio reikalų ministerijai
ir VU bibliotekai. Virtuali knygos versija bus talpinama įvairiuose su Globaliuoju švietimu,
darniu vystymusi ir vystomuoju bendradarbiavimu susijusiuose tinklapiuose.
5. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Konkurso nugalėtojų diplomais bei projekto rėmėjų
dovanomis
VII.

Konkurso organizatoriai

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,
Neformaliojo švietimo projektų skyrius (Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius)
Asmuo kontaktams:
Jolanta Markevičienė, tel. (8 5) 272 5319, el. p. Jolanta.Markeviciene@lvjc.lt
www.lvjc.lt
VIII. Medžiaga DVT pristatymui











Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030
Apie DVT ir jų įgyvendinimą (naujienlaiškis)
Jungtinių Tautų reklaminis filmas „Sustainable Development Goals“ (su lietuviškais
subtitrais)
Filmukas apie DVT
DVT lietuvių kalba
Kuo skiriasi tūkstantmečio tikslai nuo DVT (anglų k.)
Darnaus vystymosi tikslai (anglų k.)
Kas yra darnus vystymasis (anglų k.)
Kaip mes galime prisidėti prie DVT įgyvendinimo (anglų k.)
Apie globalaus pasaulio problemas

