
 
      

  

 

Projekto „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo 

bendradarbiavimo veiklą“, skirto Europos metams vystymuisi paminėti, veiklos 

RAŠINIO „LAIŠKAS BENDRAAMŽIUI“  

KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

I. Bendrosios nuostatos  
 

Rašinio „Laiškas bendraamžiui“ konkursas (toliau konkursas) yra projekto „2015 Europos metai 

vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ dalis, kuris bendrai 

finansuojamas Europos Sąjungos ir LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo 

ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos 

Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia  

 

Lietuvai tapus ES nare, pradėjome teikti paramą skurdžiau gyvenančioms šalims. Ši pagalba  ne tik 

solidarumas, bet ir įsitikinimas, kad kiekvienas pasaulio žmogus turi teisę į orų gyvenimą, kad turi 

būti užtikrintos jo teisės. Pasauliui sparčiai vystantis, įvykiai netgi tolimose šalyse vis labiau įtakoja 

mūsų kasdienybę, ekonominę gerovę bei saugumą. Ir atvirkščiai – mūsų pasirinkimai ir veiksmai 

įtakoja net ir labiausiai nutolusių pasaulio kraštų gyventojų gyvenimus.  

 

Vystomojo bendradarbiavimo politika – tai visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos 

dalis, kuria siekiama garantuoti taiką, ekonomikos augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje.  

Lietuva prisidėdama prie tarptautinės bendruomenės pastangų integruoti besivystančias šalis į 

pasaulio ekonomiką, tuo pačiu stiprina taiką ir stabilumą pasaulyje – galimybę saugiai ir taikiai 

gyventi, keliauti, studijuoti, kurti. 

 

II. Rašinio konkurso tikslas  

 

Paskatinti vyresnių klasių moksleivius prisidėti prie 2015-ujų Europos metų vystymuisi minėjimo, 

sudarant galimybę giliau pažinti šalių, kurioms Lietuva teikia dvišalę paramą, bendraamžių 

gyvenimą. 

 

III. Dalyviai  
 

Lietuvos ugdymo bendrojo lavinimo, jaunimo, profesinių mokyklų, gimnazijų, neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų  14-19 m. amžiaus jaunimas ir jų mokytojai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/eyd2015/lt


IV. Dalyvavimo konkurse žingsniai 

 

Nr. Veikla Priemonės Laikas 

1. Mokytojas supažindina su 

galimybe dalyvauti rašinio 

konkurse. 

 

 

 

Mokomoji medžiaga 

(priedas Nr. 1) 

 

Iki 2015 m. lapkričio 25 d. 

2. Mokytojas supažindina su 

Lietuvos – šalies donore 

statusu. 

Iki 2015 m. gruodžio 1 d. 

3. Medžiagos apie pasirinktą šalį 

rinkimas, analizavimas. 

Rašinio rašymas 

 

Iki 2015 m. gruodžio 8 d. 

4. Rašinių pateikimas  Iki 2015 m. gruodžio 18 d. 

 

 

V. Reikalavimai rašiniui ir jo pateikimas 

 

1. Rašinio konkurso temos: 

,,Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Afganistano...“ 

,,Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Baltarusijos...“ 

,,Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Gruzijos...“ 

,,Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Moldovos...“ 

,,Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Ukrainos...“ 

 

2.  Darbai turi būti parašyti kompiuteriu. 

3. Rašinio apimtis – ne didesnė nei 2 A4 popieriaus formato puslapiai, šriftas – TimesNew 

Roman, šrifto dydis – 12 pt. 

4. Prie rašinio turi būti nurodyta: 

a) Rašinio pavadinimas; 

b) Autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, elektroninis paštas; 

c) Mokyklos pavadinimas, jos adresas, kontaktinis telefono numeris; 

d) Mokytojo, padėjusio parengti darbą, vardas, pavardė, elektroninis paštas. 

5. Rašiniai siunčiami elektroniniu paštu jolanta@lvjc.lt iki 2015 m. gruodžio 18 d. (imtinai). 

6. Darbai, neatitinkantys reikalavimų arba pateikti po 2015m. gruodžio 18 d., nebus vertinami. 

7. Laiško turinys turi būti neįžeidžiantis, atitinkantis moralės normas.  

 

VI. Vertinimas ir apdovanojimai 

 

1. Rašinius vertins vertinimo komisija, sudaryta iš LR Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų 

ministerijų, užsienio atstovybių atstovų, projekto „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir 

įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ partnerių. 

 

2. Vertinimo kriterijai: 

2.1 Idėjos originalumas; 

2.2 Informatyvumo lygis; 

2.3 Atitikimas tikrovei; 

2.4 Minties originalumas; 

2.5 Kūrybiškumas. 

 



 
      

3. Visiems konkurse dalyvavusiems moksleiviams bus įteikti padėkos raštai. 

 

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 ir 

Vystomuoju bendradarbiavimu susijusiuose tinklapiuose. 

 

5. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Konkurso nugalėtojų diplomais bei projekto rėmėjų 

dovanomis 

 

VII. Rekomendacijos mokytojui 

 

Rašinio kūrimui reiktų skirti pakankamai laiko: tiek idėjos vystymui, informacijos rinkimui, tiek 

minčių dėstymui,. 

 Visą laiško  rengimo procesą rekomenduojame suskirstyti į 3 etapus: 

1. Susitelkimas. Ši veikla skirta tam, kad moksleiviai apgalvotų, kokiomis 

temomis/tema jie nori kalbėti, apie kokią šalį (iš aukščiau įvardintų) jie turi daugiausia informacijos 

arba kur galėtų jos rasti. Kokios šalies kultūra, žmonių santykiai, jų  raida juos labiausiai domina. 

Skirkite moksleiviams laiko  pamąstyti ir paprašykite jų pakomentuoti informaciją, kurią jie jau 

žino, atkreipiant dėmesį į tai, kas juos stebina, nesuprantama, gąsdina. 

2. Analizė. Ši veikla yra skirta tam, kad moksleiviai apgalvotų, koks būtent yra  jaunas 

žmogus iš pasirinktos šalies, kurio žinutę jie nori perteikti. Ši veikla suteikia galimybę jaunam 

žmogui pabūti kuo nors kitu, „pajusti“ situaciją ir „pamatyti“ ją kito žmogaus akimis ir tą viziją 

perteikti. Kruopščiai atlikus rekomenduojamą analizės etapą, moksleiviams bus lengviau įsijausti į 

savo bendraamžio, gyvenančio  Afganistane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Moldovoje arba Ukrainoje 

kasdienybę. Kad būtų dar lengviau, paskatinkite moksleivius atsiriboti nuo faktinės ir statistinės 

informacijos apie šalį, o labiau galvoti apie tai, kaip ta faktinė informacija gali įtakoti jauno 

žmogaus kasdienį gyvenimą, santykius su bendraamžiais, artimais žmonėmis, vietos bendruomene. 

3. Taikymas. Ši veikla yra skirta rašinio rašymui. Paskatinkite moksleivius apgalvoti 

rašinio struktūrą, stilių, išsigryninti pagrindinę rašinio idėją. 

 

 

Plačiau apie „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo 

veiklą“ projektą  

Projektą „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo 

veiklą“, skirtą Europos metams vystymuisi paminėti, įgyvendina: 

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO 

Platforma); 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras; 
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP);  
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA);  

VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB);  
Baltijos labdaros fondas;  

Ugdymo plėtotės centras; 

VšĮ „GM Gyvai“ . 

 

 

http://www.pagalba.org/
http://www.pagalba.org/
http://www.lvjc.lt/
http://www.perspektyvos.org/
http://www.lssa.smm.lt/
http://www.humana.lt/
http://www.blf.lt/
http://www.upc.smm.lt/
http://www.gmgyvai.lt/


VIII. 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@lvjc.lt 

www.lvjc.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


