
 

 

   

  

 

 

 

 

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

veiklą“, skirto Europos metams vystymuisi paminėti, veiklos 

PROTŲ KOVŲ KONKURSO LIETUVOS UGDYMO ĮSTAIGOSE  

NUOSTATAI 

Bendrosios nuostatos  

Protų kovų konkursas Lietuvos ugdymo įstaigose (toliau Protų kovos) yra projekto „2015 Europos metai 

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

Protų kovų tikslas  

Paskatinti ugdymo įstaigas paminėti 2015-uosius Europos metus vystymuisi, įtraukiant moksleivius į jiems 

patrauklią veiklą, suteikiančios žinių apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politiką.  

Dalyviai  

Lietuvos ugdymo įstaigos (bendrojo lavinimo, jaunimo, profesinės mokyklos, gimnazijos, neformalaus 

ugdymo įstaigos), kuriose ugdosi 10-14 m. ir 15-19 m. amžiaus vaikai ir jaunimas. 

Dalyvavimo sąlygos  

Ugdymo įstaiga, norinti organizuoti savo mokykloje Protų kovų renginį, turi pateikti paraišką (priedas Nr. 1)  

el. paštu jolanta@lvjc.lt iki 2015 m. rugsėjo 16 d. Registracijos metu reikia pateikti šiuos duomenis: 

1. Ugdymo įstaigos pavadinimas  

2. Ugdymo įstaigos vadovas (vardas pavardė, el. paštas, tel.) 

3. Už renginio organizavimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, tel.) 

4. Planuojama renginio organizavimo data (nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 lapkričio 9 d.)  

http://inlt.eu/
https://europa.eu/eyd2015/lt
mailto:jolanta@lvjc.lt
https://europa.eu/eyd2015/lt
https://europa.eu/eyd2015/lt
http://lvjc.lt/


 

 

   

5. Planuojamas komandų skaičius (ne mažiau nei 5 komandos, 1 komandoje ne mažiau nei 7 nariai). 

Preliminari Protų kovų organizavimo eiga: 

Užsiregistravusi mokykla gauna organizavimui reikalingą informaciją (pasirengimui skirtą medžiagą, 

konkursinius klausimus, renginio organizavimo taisykles, vertinimo kriterijus bei vertinimo protokolo ir 

ataskaitos formas). 

Už suorganizuotą renginį, pateikus ataskaitos formą, ugdymo įstaiga gauna LR Švietimo ir mokslo ministrės 

ir Užsienio reikalų ministro pasirašytus padėkos raštus.  

Ugdymo įstaigos konkursą laimėjusi komanda bus pakviesta dalyvauti Protų kovų finale, kuris vyks 2015 

lapkričio 27 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (Konstitucijos pr. 25, Vilnius).   

Finale laimėjusi komanda varžysis dėl pagrindinio prizo, kurį įsteigė kelionių organizatorius UAB INLT  -  

kelionės į Tartu mokslo centrą „AHHAA“ (Estija). 

Plačiau apie Protų kovų renginį: 

Protų kovos – intelektualus žaidimas, kuriame tarpusavyje varžosi komandos, kuri tiksliau atsakys į pateiktus 

klausimus vystomojo bendradarbiavimo tema. Protų kovas veda vedėjas, vedėjui padeda renginio 

sekretoriatas, kuris surenka komandų atsakymus bei suveda rezultatus. Žaidimą sudaro 5 turai po 10 klausimų. 

Vienas turas yra muzikinis. 

Plačiau apie 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.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/

