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RESPUBLIKINIO NEFORMALAUS SOCIALINIŲ EMOCINIŲ 

KOMPETENCIJŲ UGDYMO TURNYRO 

“REALU TAPTI NEREALIAIS“                                                     

NUOSTATAI 
 

I.                BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Respublikinio neformalaus socialinių emocinių kompetencijų ugdymo turnyro „Realu tapti 

nerealiais“ (toliau turnyro) nuostatai reglamentuoja turnyro tikslus ir organizavimą. 

2.  Turnyro organizatorius – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, koordinatorius – Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro Neformaliojo švietimo mokymų skyrius.  

Kontaktiniai asmenys: 

Giedrė Juzėnienė (el. p. giedre.juzeniene@lvjc.lt )   

Neringa Grigorjeva (el. p. neringa.grigorjeva@lvjc.lt) 

3.     Turnyro tikslai: 

3.1. Ugdyti ir plėtoti vaikų ir jaunimo asmenines ir socialines kompetencijas. 

3.2. Padėti vaikams ir jaunimui pažinti save, atsiskleisti, įgyti pasitikėjimo savimi ir klasės 

draugais. 

3.3. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui reikšti savo nuomonę ir ją argumentuoti/pagrįsti. 

3.4. Skatinti vaikų ir jaunimo bendravimą, bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi, kūrybiškumą, 

aktyvią veiklą, orientuotą į procesą. 

 II.             TURNYRO DALYVIAI 

4.   Turnyre gali dalyvauti penktų - vienuoliktų klasių moksleiviai. 

5.   Komandą sudaro vienos klasės mokiniai. 

6.   Turnyro dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes: 

V – VI klasės, 

VII – VIII klasės, 

IX – XI klasės (gimnazijų I – III klasės). 
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 III.           TURNYRO SĄLYGOS 

7.  Turnyras vyks trimis etapais: 

I etapas - klasių apsisprendimas dalyvauti turnyre, organizacinių klausimų suderinimas savo 

mokyklose ir registracija iki 2020 m. gegužės 15 d. 

II etapas – konkursas „Mano nereali klasė“ 2020 m. gegužės 15 d.  - birželio 1 d.  

III etapas - respublikiniai pogrupių turnyrai (po dvi – tris komandas) 2020 m. spalio – 2021 m. 

gegužės mėnesiais Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. 

8.  Turnyro temos:  

• Savimonė (Savęs suvokimas / savivertė, savo emocijų atpažinimas, jausmų ir minčių ryšys 

su elgesiu, savo stiprybių, iššūkių, poreikių ir vertybių atpažinimas, tikslų nusistatymas, 

aktyvus veikimas) 

• Savitvarda (Impulsyvumo kontrolė, emocijų valdymas, streso valdymas, motyvacija ir 

disciplina, tikslų siekimas, organizaciniai gebėjimai)  

• Socialinis sąmoningumas (sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos / empatiškumas, 

socialinės įvairovės pripažinimas, socialinių ir etiškų elgesio normų supratimas, šeimos, 

mokyklos ir bendruomenės palaikymo atpažinimas, atsakomybė už kitus, pagarba 

kitam)       

• Tarpusavio santykiai (Bendravimas, bendradarbiavimas, darbas komandoje, konfliktų 

sprendimas, gebėjimas ieškoti pagalbos ir ją rasti) 

• Atsakingas sprendimų priėmimas (Problemos identifikavimas, situacijos analizė, 

problemos sprendimas, įvairių veiksmų realios pasekmės įvertinimas, asmeninė, socialinė 

moralinė atsakomybė už savo veiksmus)    

9. Turnyro II etapui dalyviai sukuria kūrybinį darbą „Mano nereali klasė“. Jame turi 

atsispindėti klasės narių originalumas, išskirtinumas, individualumas, išryškėti komandos 

pavadinimas ir esminiai bruožai. Tai gali būti filmukas, vinjetė, literatūros kūrinys, daina, šokis, 

„Tik tok“ vaizdo įrašas. Trukmė ne ilgiau kaip 3 min.  

10.  Darbuose draudžiama naudoti teiginius, faktus, informaciją arba citavimus, kurie įskaudintų 

ar pažemintų kitus žmones ar žmonių grupes, taip pat kūrybiniai darbai neturi skatinti 

nusikalstamos veiklos ar įstatymų pažeidimo. 

11. Kūrybiniai darbai konkursui turi būti atsiųsti per  https://wetransfer.com  adresu 

neringa.grigorjeva@lvjc.lt  iki 2020 m. birželio 1 d.  
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12. Klasės auklėtojas turi turėti mokinių tėvų sutikimus, kad mokiniai gali dalyvauti fotografuojant 

ir/ ar filmuojant bei publikuojant konkurso medžiagą. Padarytos nuotraukos ir/ar filmuota 

medžiaga gali būti talpinama Lietuvos vaikų ir jaunimo centro svetainėje www.lvjc.lt .  

13.  III etapui dalyviai pasiruošia komandos prisistatymą, kuriame atsispindėtų komandos 

pavadinimas ir savitumas. 

14.  Dalyvio mokestis: 2.00 EUR asmeniui. Mokama atvykus į trečiąjį etapą. 

15.  Kelionės ir maitinimo išlaidų dalyviams turnyro rengėjai neapmoka. 

 IV.           DALYVIŲ REGISTRACIJA 

16. Dalyvių registracija vyksta iki 2020 m. gegužės 15 d. 

17. Paraiškos dalyvauti siunčiamos Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui el. p. 

giedre.juzeniene@lvjc.lt (Paraiškos forma pridedama). 

V.              TURNYRO VERTINIMAS IR REZULTATAI 

18.  Konkurso „Mano nereali klasė“ darbus vertins organizatorių sudaryta komisija. Vertinamas 

idėjos originalumas, pateikimo meniškumas, siužetinės linijos atskleidimas. Konkurso nugalėtojų 

darbai bus eksponuojami Lietuvos vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.lvjc.lt. 

19. Trečio etapo užduočių atlikimą į(si)vertins tos dienos dalyviai ir jų mokytojai. Vertinimo 

kriterijus organizatoriai pateiks atvykus į renginį, remdamiesi neformalaus ugdymo principais. 

20.  Turnyro dalyviai apdovanojami diplomais. Konkurso “Mano nereali klasė” nugalėtojai bus 

apdovanojami prizais. 

21. Mokytojams, klasių auklėtojams padėjusiems klasėms pasirengti turnyrui, suteikusiems 

mokiniams metodinę pagalbą bus išduodamos pažymos. 

VI.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų numatyta tvarka. 

23.  Organizatoriai turi teisę koreguoti ir papildyti turnyro nuostatus. 

___________________________ 
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