
PATVIRTINTA  

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-111 

 

 

RESPUBLIKINIO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ LANKSTINUKŲ KŪRIMO 

KONKURSO „KEISKIME PASAULĮ: DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI“  

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Informacinių technologijų respublikinio lankstinukų kūrimo konkurso „Keiskime pasaulį: 

darnaus vystymosi tikslai“ (toliau – konkurso), skirto susipažinti su Jungtinių Tautų Darnaus 

vystymosi tikslais ir darbotvarke iki 2030 metų, nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, 

rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse, dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno miesto informacinių 

technologijų mokytojų metodinis būrelis ir Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS 

3. Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkėje numatyta 17 tikslų, 169 uždaviniai ir daugiau 

nei 200 rodiklių jiems pasiekti. Tikslai grindžiami trimis darnaus vystymosi aspektais 

(aplinkos, socialiniu ir ekonominiu), apimančiais skurdo, nelygybės, maisto saugos, sveikatos, 

tvaraus vartojimo ir gamybos, augimo, užimtumo, infrastruktūros, tvaraus gamtinių išteklių 

valdymo, kovos su klimato kaita, lyčių lygybės, taikios ir įtraukios visuomenės ir kt. sritis. 

Plačiau pasidomėti galima https://bit.ly/LR_aplinkos_ministerija. 

Konkurso tikslas – skatinti darnų vystymąsi, aplinkosauginį ir socialinį švietimą, domėjimąsi 

ekologija, formuoti palankų aplinkai gyvenimo būdą, pasitelkiant skaitmenines technologijas, 

elektroninės leidybos galimybes, kūrybiškumą ir meninę saviraišką. 

 

III SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA  

4. Konkurso organizatoriai turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę, mokyklą) 

skelbti viešai.  

https://bit.ly/LR_aplinkos_ministerija
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5. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik tie konkursą 

organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina organizuojant 

konkursą. 

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

6. Konkursas organizuojamas 2022 m. kovo 14 d.–balandžio 29 d. 

7. Konkurse gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų 8–12 klasių mokiniai. Vienai 

mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau kaip 4 darbus. 

8. Mokytojas iki balandžio 15 d. užpildo registracijos anketą ir įkelia mokinių sukurtus darbus 

adresu https://bit.ly/darnus_vystymasis_2022. 

9. Konkurso darbai bus vertinami iki balandžio 29 d. 

10. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos 

svetainėje https://www.rasa.kaunas.lm.lt/ ir gimnazijos facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/rasosgimn, Lietuvos informatikos mokytojų svetainėje 

https://linma.org/ gegužės 2 d. Vertinimo rezultatų suvestinė, patvirtinta Kauno švietimo 

inovacijų centro direktoriaus įsakymu, bus išsiųsta el. paštu į mokyklų, dalyvavusių konkurse, 

raštines. 

11. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais bei padėkos raštais, kurie bus 

atsiųsti registracijoje nurodytu el. paštu. 

 

V SKYRIUS  

REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS 

12. Reikalavimai darbams: 

 Lankstinukai sukurti pasirinkta el. leidybos maketavimo programa, nenaudojant 

programų siūlomų dizainų šablonų. 

 Pateikiami originalūs, estetiškai tvarkingi, tik lietuvių kalba parašyti, visiškai baigti 

darbai. Dokumentas A4 formato, lankstomas į tris dalis.  

 Lankstinuko titulinėje pusėje turėtų būti temą atspindintis ženklas (logotipas) ir šūkis. 

Vidinėje dalyje - temos dėstymas, pabaigoje - autoriaus duomenys (vardas, pavardė, 

klasė, ugdymo įstaiga) ir informacijos šaltiniai.  

 Failo tipas – .pdf.  

 Failo vardą turi sudaryti mokinio vardas ir pavardė. 

 

  

https://bit.ly/darnus_vystymasis_2022
https://www.rasa.kaunas.lm.lt/
https://www.facebook.com/rasosgimn
https://linma.org/
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VI SKYRIUS  

DARBŲ VERTINIMAS  

13. Bus vertinami tik originalūs, reikalavimus atitinkantys, pačių mokinių sukurti darbai. 

14. Konkurso darbus vertins komisija, sudaryta iš informacinių technologijų, dailės, gamtos 

mokslų ir lietuvių kalbos mokytojų, patvirtinta Kauno  švietimo inovacijų centro direktoriaus 

įsakymu.  

15. Darbų vertinimo kriterijai: temos išpildymas, estetiškumas, gebėjimas vaizdu perteikti mintis, 

atlikimo kokybė meniniu ir kompiuterinio išpildymo požiūriu.  

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

16. Papildoma informacija dėl informacinių technologijų konkurso „Keiskime mūsų pasaulį: 

darnaus vystymosi rodikliai“ teikiama el. paštu ruta.marcinkeviciute@vdurasosg.lt 

    

mailto:ruta.marcinkeviciute@vdurasosg.lt

