
 

Paskutinis klimato šauksmas! 
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Prisijunkite prie Globalaus švietimo savaitės renginių 

 
 

       
 

 
 
 
      

  

 

 

Kviečiame dalyvauti  
Meninės raiškos konkurse 

„Klimato kaitos atspindžiai“  
 

Konkursas yra Globalaus švietimo savaitės dalis. 

Globalaus švietimo savaitės tikslas – skatinti Europos pedagogus ir besimokančiuosius skirti daugiau dėmesio 

globalaus pilietiškumo ugdymui(si). Šis tikslas tiesiogiai susijęs su Jungtinių tautų Darnaus vystymosi 

darbotvarkės ketvirtuoju tikslu „užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą 

gyvenimą trunkantį mokymąsi“. Globaliojo švietimo savaitė kviečia pažinti įvairovę ir, atsižvelgiant į 

šiandieninius globalaus pilietiškumo ir atsakomybės iššūkius, spręsti nelygybės klausimus tiek vietiniu, tiek 

globaliu lygiu. 

Meninis konkursas „Klimato kaitos atspindžiai“ – skirtas paskatinti moksleivius pamąstyti apie klimato 

kaitą, jos apraiškas ir poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui ir visai planetai. Savo pastebėjimus užfiksuoti ir 

išreikšti per vieną iš žemiau pateiktų meninės raiškos formų bei pagal vieną iš dviejų siūlomų temų: 

 

Konkursinio darbo temos (pasirinkti vieną) Konkursinio darbo pateikimo formos (pasirinkti vieną)  

• Tada ir dabar (pasirinktu formatu palyginti 

vieną objektą/dalyką/reiškinį prieš praeityje ir 

dabar, pabrėžiant įvykusius pokyčius) 

• Jei žemė būtų žmogus (laisvas temos 

supratimas) 

• Nuotrauka 

• Vaizdo įrašas 

• Poezijos/rašto kūrinys 

• Plakatas 

• Piešinys 

• Muzikinis kūrinys 

 

Konkursu siekiama ugdyti moksleivių atidumą mus supančiai aplinkai, padėti pastebėti kaip ją veikia klimato 

kaita, arba kokie mūsų veiksmai prisideda prie šio reiškinio, taip pat suteikti galimybę išreikšti savo 

pastebėjimus pasirinkus jiems labiausiai tinkamą formą. 

 

Dalyvavimo sąlygos:  

1. Darbai turi atitikti konkurso temą („Klimato kaitos atspindžiai“). 

2. Jei konkursui pateikiama nuotrauka, ji turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:  

a. rezoliucija – ne mažesnė nei 300 dpi. Dydis –ne mažesnis nei 3 Mb.  

3. Visų kategorijų darbai turi būti tvarkingi. 

4. Konkursinius darbus siųskite el. paštu darnimokykla@lvjc.lt iki 2019 m. lapkričio 29 dienos. didesnės 

apimties darbus siųskite per www.wetransfer.com kaip gavėją nurodydami el.paštą 

darnimokykla@lvjc.lt 

5. Laiške nurodykite: autoriaus vardą ir pavardę, amžių, miestą, ugdymo įstaigą, jei dirbote kartu su 

mokytoju –jo/jos vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei nuotraukos pavadinimą. 
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6. Autorius konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 1 darbą iš pateiktų galimų meninės raiškos formų, 

pasirinkta tema. 

7. Konkursinio darbo autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių pažeidimus. 

Pateikdamas savo kūrinį konkursui, jis patvirtina, kad yra jos autorius, kad turi jame vaizduojamų asmenų 

sutikimą jų atvaizdą naudoti plakate.  

8. Konkursui pateikti kūriniai, konkurso metu, gali būti  publikuojami socialiniuose tinkluose, LVJC 

internetiniame tinklapyje www.lvjc.lt bei kituose Globalaus švietimo savaitės veiklas pristatančiuose 

tinklapiuose ar erdvėse. 
 

Apdovanojimai: 

9. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų Komisija išrinks šešis geriausius darbus (po vieną iš kiekvienos 

pateikimo formos kategorijos), kurių autoriams bus skiriami prizai.  

10. Komisija pasilieka teisę pasirinkti daugiau nei vieną nugalėtoją tai pačiai kategorijai.  

11. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus už tam tikrus kriterijus.  

12. Į parodą atrinktų darbų autoriai bus skelbiami laureatais. 

KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAS  

13. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2019 m. gruodžio 4 d.  

14. Visi dalyviai, kurių darbai bus atrinkti parodai, apdovanojami laureatų diplomais. Nugalėtojai 

apdovanojami diplomais ir prizais.  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai atgaminti, spausdinti, 

demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis 

laikomas darbų atsiuntimas į projektą. 

16. Visi duomenys bus naudojami tik organizatorių reikmėms ir projekto metu ar pasibaigus projektui jo  

viešinimui ir pristatymui. 

17. Fotografijų atsiuntimas konkursui laikomas autoriaus ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro susitarimu dėl 

šiuose nuostatuose išdėstytų reikalavimų laikymosi.  

 

Daugiau informacijos 

Darni Mokykla komanda 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius 

Tel. (8 5) 272 53 22  

El. p. darnimokykla@lvjc.lt  

www.lvjc.lt 
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