
PATVIRTINTA  

Kauno technologijos universiteto 

Vaižganto progimnazijos direktoriaus 

2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-254 

 

TARPTAUTINIO  1–4 KLASIŲ MOKINIŲ KONKURSO „EKO RUDUO  2021“ 

E-TWINNING PROJEKTO „NETIPINĖ APLINKA – VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO PLĖTOTĖ“ 

E-TWINNING INTERNATIONAL PROJECT “ATYPICAL ENVIRONMENT AND 

DEVELOPMENT – CHILDREN'S CREATIVITY” 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja tarptautinio 1–4 klasių mokinių konkurso „Eko ruduo 2021“ 

(toliau – Konkursas) tikslus, rengėjus, organizavimo tvarką bei dalyvių apdovanojimą. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konkurso tikslas – populiarinti antrinių žaliavų panaudojimą, viešo kalbėjimo įgūdžių 

ugdymą lietuvių kalba ir skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir kūrybiškumą.  

3. Uždaviniai: 

 sukurti rudens kompozicijas panaudojant antrines žaliavas; 

 tobulinti mokinių lietuvių kalbos įgūdžius; 

 ugdyti tarpdalykinės komunikacijos kompetenciją; 

 skatinti mokinių meninę saviraišką. 

 

III SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Kauno miesto ir rajono pradinių bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mokiniai.  

 Parodos – konkurso dalyviai skirstomi į 2 kategorijas: 

I kategorija – 1–2 klasės; 

II kategorija – 3–4 klasės. 

5. Vienai mokyklai atstovauja ne daugiau nei 3 mokiniai. 

 



2 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Konkursas vyks 2021 m. lapkričio mėn. 8-12 dienomis nuotoliniu būdu MS Teams 

aplinkoje (dalyviams atsiųsime prisijungimo nuorodą). 

7. Konkurso dalyvis sukuria kompoziciją iš antrinių žaliavų tema „Eko ruduo 2021“. Parengia 

vaizdo įrašą, kuriame lietuvių kalba vaizdžiai pristato savo kūrybinį darbą (arba anglų kalba, jei 

konkurso dalyvis yra iš kitos šalies); taip pat savo sukurtą darbą (kompoziciją) nufotografuoja ir 

išsaugo JPG formatu. 

8. Bendra vaizdo įrašo trukmė – iki 3 min. 

9. Vaizdo įrašą mp4 formatu ir 1-ą kompozicijos nuotrauką konkurso dalyvio mokytojas iki 

2021 m. lapkričio 8 d. siunčia elektroniniu paštu: jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt.  

Atskirame Microsoft Word dokumente pateikite dalyvio kortelę: 

Ugdymo įstaigos  

pavadinimas 

Kūrybinio darbo 

pavadinimas 

Darbo autorius(-iai) 

(vardai, pavardės, amžius) 

Mokytoja (vardas, pavardė, 

kvalifikacinė kategorija) 

    

 

 

10. Konkurso dalyvių asmens duomenys renkami ir tvarkomi konkurso organizavimo tikslais: 

dalyvių registravimui, vertinimui, e-padėkos raštų/diplomų išrašymui, konkurso dalyvių/laimėtojų 

skelbimui Kauno švietimo inovacijų centro interneto svetainėje https://www.kpkc.lt/ bei Švietimo 

centro socialinio tinklo Facebook paskyroje https://www.facebook.com/KaunoPedagogai   

11. Pateikdami darbus, sutinkate, kad Jūsų darbas ir pristatymas būtų viešinami Kauno 

švietimo inovacijų centro svetainėje ir Facebook paskyroje, projekto puslapyje. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS 

 

12. Konkurso dalyvių pasirodymus (vaizdo įrašus) vertins Kauno švietimo inovacijų centro 

direktoriaus įsakymu patvirtina vertinimo komisija. 

13. Vertinimo kriterijai: 

 kūrybinio darbo originalumas  

 autoriaus gebėjimas tinkamai perteikti sukurto kūrybinio darbo idėją lietuvių kalba arba anglų 

kalba; 

 kūrybiškumas. 
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VI SKYRIUS 

DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

14. Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai bus apdovanoti padėkos raštais, o laureatai 

diplomais.   

Mokytojams, padėjusiems mokiniams pasirengti konkursui, bus išduotos KŠIC pažymos. 

15. Konkurso rezultatai bus skelbiami 2021 m. lapkričio 22 d. Kauno švietimo inovacijų 

centro interneto svetainėje https://www.kšic.lt/ bei Švietimo centro socialinio tinklo Facebook 

paskyroje https://www.facebook.com/KaunoPedagogai, taip pat KTU Vaižganto progimnazijos 

svetainėje bei facebook paskyroje. 

VI SKYRIUS 

KONKURSO RENGĖJAI 

 

 Audronė Antanavičienė – Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė; 

 Lydija Merfeldienė – Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktorė; 

 Kristina Grigaitė-Bliūmienė – Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė; 

 Jurgita Stankaitienė – Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos pradinių 

klasių mokytoja metodininkė, IKT diegimo kūrybinės iniciatyvinės grupės narė. 

 

Kilus klausimams, rašykite jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt ir / arba kristina.grigaite-

bliumiene@ktuprogimnazija.lt  

_____________________________ 
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