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RESPUBLIKINIO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ EKONOMIKOS IR INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ KOLEKCINIŲ IR PROGINIŲ EURŲ MONETŲ DIZAINO 

KONKURSO „EURŲ MONETOS MOKINIŲ AKIMIS“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio 5–8 klasių mokinių ekonomikos ir informacinių technologijų 

kolekcinių ir proginių eurų monetų dizaino konkurso „Eurų monetos mokinių akimis“ (toliau – 

Konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse 

bei dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą „Eurų monetos mokinių akimis“ organizuoja Kauno Simono Daukanto 

progimnazija, Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto ekonomikos ir informacinių 

technologijų mokytojų metodiniai būreliai.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi kolekcinėmis ir 

proginėmis eurų monetomis bei jų dizainu, Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. Gerinti paauglių finansinį raštingumą ir gebėjimus; 

4.2. Kalbėti apie darnumą ir jo sritis, atkreipiant dėmesį į 3 (gera sveikata ir gerovė), 4 

(kokybiškas švietimas), 6 (švarus vanduo ir sanitarija), 7 (atsinaujinanti energetika), 9 (pramonė, 

inovacijos ir infrastruktūra), 11 (darnūs miestai ir bendruomenės), 12 (atsakingas vartojimas ir 

gamyba), 13 (klimato apsauga), 14 (gyvybė po vandeniu) ir 15 (gyvybė žemėje) objektus, kurie 

reprezentuoja šalį per mokslo ir technologijų pasiekimus, saugomas retas ir nykstančių gyvūnų ar 

augalų rūšis, atsakingą vartojimą bei šalies gamtinius išteklius;  

4.3. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, panaudojant informacines komunikacines 

technologijas ir dailės technikas.  

 

III SKYRIUS 

KONKURSO RUNGTIS IR REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

5. Kuriamas kolekcinės ir/arba proginės euro monetos dizainas:  

5.1. Kuriant kolekcinės monetos dizainą, reikia pateikti monetos averso ir reverso 

piešinius (monetos averso ir reverso šablonai pateikti Priede Nr. 1); 

5.2. Kuriant proginės monetos dizainą pateikiamas tik averso piešinys, nes bendrojoje 

monetos pusėje yra vaizduojamas geografinis Europos atvaizdas (monetos averso šablonas pateiktas 

Priede Nr. 2). 

6. Mokiniai darbus atlieka savarankiškai; 

7. Piešimo technika – spalvos turi būti artimos tikroms eurų monetoms: 

7.1. Galima piešti ranka paprastu pieštuku ar juodu, auksiniu bei sidabriniu geliniais 

rašikliais (spalvotais pieštukais ir flomasteriais tik suteikiant akcentus) ant atspausdinto pasirinktos 

monetos šablono, pabaigus kurti monetos dizainą –  skaitmenizuoti; 
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7.2. Galima piešti naudojantis pasirinkta kompiuterine programa išlaikant pasirinktos 

monetos šablono parametrus. 

8. Kolekcinių ir proginių eurų monetų dizainas turi perteikti sritis, kurios garsina 

Lietuvą pasaulyje, ir apjungti 4.2. minimus darnumo objektus – pasiekimai sporte, moksle, 

nusipelnę Lietuvai asmenys, UNESCO pripažintos lietuviškos tradicijos ir šventės bei paveldas, 

Lietuvos raudonojoje knygoje minimi gyvūnai ir augalai. 

9. Prieduose pateiktuose šablonuose užpildyti aprašymo lentelę: 

9.1. Pasirinkto dizaino motyvas, paaiškinant kodėl buvo pasirinktas konkretus objektas. 

9.2. Monetos aprašas (pavyzdys Priede Nr. 3) 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Konkursas prasideda 2021 m. lapkričio 1 d. ir baigiasi 2021 gruodžio 6 d. 

11. Mokytojas(-ai) iki 2021 m. lapkričio 22 d. užpildo registracijos anketą (kiekvienai 

kategorijai ir dalyviui pildyti naują formą). 

12. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą kiekvienoje 

kategorijoje (kolekcinės euro monetos dizainas ir proginės euro monetos dizainas). 

13. Mokykla gali pateikti iš viso iki 5 darbų bet kurioje kategorijoje. 

14. Mokytojas mokinių darbus išsiunčia el. pašto adresu euromonetos@daukantopro.lt 

iki 2021 m. gruodžio 6 d. 17.00 val. 

15. Failas turi būti išsaugotas MS Word arba pdf formatais mokinio vardu ir pavarde 

(kitaip darbai nebus vertinami). 

 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA 

 

16. Konkurso organizatoriai turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę, 

klasę ir mokyklą) skelbti viešai. 

17. Prieigą prie kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik 

konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys (informacija yra naudojama konkurso 

organizavimui). 

 

VI SKYRIUS 

DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

 

18. Konkurso darbai bus vertinami iki 2021 gruodžio 10 d. Nugalėtojai renkami šiose 

kategorijose: 

16.1. 5–6 kl. kolekcinės euro monetos dizainas; 

16.2. 5–6 kl. proginės euro monetos dizainas; 

16.3. 7–8 kl. kolekcinės euro monetos dizainas; 

16.4. 7–8 kl. proginės euro monetos dizainas. 

19. Pateiktų darbų vertinimas vyks Kauno Simono Daukanto progimnazijoje (virtuali 

erdvė). Vertinimo komisija informaciją apie konkurso darbus ir nugalėtojus pateiks dalyvavusioms 

mokykloms iki 2021 m. gruodžio 15 d. nurodytu elektroniniu paštu. 

20. Prizinių vietų nugalėtojai bus apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis Kauno 

Simono Daukanto progimnazijoje. 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GyLUQ3hbu0GqNLHSBCI442iYF1WaXadLmRFTZlk9CcFURFgwQVk4WjlOQUIxTFVWNFBMWUZUWlVNWS4u
mailto:euromonetos@daukantopro.lt
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VII SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMISIJA 

 

21. Konkurso organizavimo komisija: 

21.1. Jekaterina Juknevičienė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktorė;  

21.2. Ilona Teresienė, Kauno švietimo inovacijų centro metodininkė;  

21.3. Žana Jermakovaitė, Kauno Simono Daukanto progimnazijos ekonomikos ir 

verslumo mokytoja;  

21.4. Fernando Antunez Cid, Kauno Simono Daukanto progimnazijos informacinių 

technologijų vyresnysis mokytojas. 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS 

 

22. Konkurso vertinimo komisija: 

22.1. Audronė Gruodytė, Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Politikos, 

emisijos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė; 

22.2. Dainius Lanauskas, Kauno kolegijos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo 

studijų programos koordinatorius, lektorius; 

22.3. Violeta Mikalajūnaitė, Kauno Varpo gimnazijos dailės mokytoja metodininkė; 

22.4. Zita Žižiūnienė, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos informacinių technologijų 

mokytoja ekspertė; 

22.5. Jolanta Čėsnienė, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos ekonomikos ir 

verslumo mokytoja metodininkė 

23. Darbų vertinimo kriterijai: darbų ir temos atitikimas konkurso reikalavimams, 

kūrybiškumas, originalumas, atlikimo kokybė, kompiuterinis ir meninis išpildymas. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Papildomą informaciją dėl konkurso „Eurų monetos mokinių akimis“ teikia Kauno 

Simono Daukanto progimnazijos mokytojai: 

Žana Jermakovaitė el. paštu zana.jermakovaite@daukantopro.lt ; 

Fernando Antunez Cid el. paštu fernando.antunez@daukantopro.lt 

______________________ 

mailto:zana.jermakovaite@daukantopro.lt

