
  

VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJA  
 EDUKOLOGIJOS INSTITUTAS  

  
 

10–12 KLASIŲ MOKINIŲ RAŠINIO KONKURSO  
 

„KĄ MAN, LIETUVIUI, REIŠKIA TAUTIŠKUMAS IR PILIETIŠKUMAS?”  
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Nuostatai reglamentuoja rašinio konkurso tikslus, reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso 
organizavimą, darbų vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimą. Konkursą organizuoja Vilniaus 
universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas.    

  

II. TIKSLAS   
 

2. Konkurso organizavimo tikslas – skatinti mokinių kūrybinius, rašytinio teksto kūrimo gebėjimus, 
puoselėti tautiškumą siekiant įprasminti S. Šalkauskio filosofinės minties idėjas ir jų tęstinumą 
šiuolaikiniame kontekste.   

 

 III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 
3. Konkurso dalyviai – bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų ir gimnazijų 

10–12 kl. (2–4 gimn. kl.) mokiniai. 
3.1. Forma – nuotolinis rašinio konkursas. 
3.2. Rašinys rašomas (pateikiamas) registracijos formoje. 
3.3. Informacija apie konkursą skelbiama: 

• organizatorių internetinėje svetainėje. 

• socialiniuose tinkluose; 

• bendrojo ugdymo mokyklų tinklalapiuose. 

3.4. Konkursas vyksta nuo 2022 m. kovo 10 d. iki 2022 m. gegužės 15 d.  

3.5. Konkurso organizatoriai užtikrina anonimiškumą – prie rašinio bus skelbiamas tik autoriaus 

vardas. 

4. Konkurso rezultatai ir prizų laimėtojai skelbiami 2022 m. gegužės 21 d. 16.00-17.00  val. 

Apdovanojimų renginyje (Transliacija vyks youtube kanalu. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 

visiems konkurso dalyviams). 

 

 IV. REIKALAVIMAI RAŠINIUI 

 

6. Rašinys turi būti parašytas lietuvių kalba. 

https://forms.gle/ybUxok3yVv3G4m1j8


7. Rašinio apimtis 400–1000 žodžių. 

8. Būtina nurodyti rašinio autoriaus kontaktinius duomenis: vardą pavardę, elektroninį paštą, 

mokyklos adresą ir elektroninį paštą, klasę, amžių. 

 

V. RAŠINIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

9. Darbus vertins kompetentinga vertinimo komisija. 

10. Vertinamo kriterijai: 

10.1. Temos atitikimas. 

10.2. Minčių dėstymo nuoseklumas. 

10.3. Minčių gilumas, naudingumas ugdymo praktikos tobulinimui. 

10.4. Originalumas. 

10.5. Kritinis požiūris analizuojamos problemos atžvilgiu. 

11. Mokiniai, dalyvavę konkurse, bus paskatinti diplomais ir / ar prizais konkurso organizatorių 

sudarytos vertinimo komisijos balsų daugumos sprendimu.  

12. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto diplomai konkurso dalyviams 

bus teikiami Šiaulių kultūros centre (Aušros al. 31, Šiauliai) 2022 m. gegužės 21 d. arba atsiųsti 

adresu, nurodytu dalyvio anketoje.  

13. Pedagogams, padėjusiems mokiniams dalyvauti konkurse, dalyvio anketoje nurodytu el. 

paštu bus išsiųstos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto pažymos ir / ar 

padėkos už pagalbą mokiniams dalyvauti rašinio konkurse.   

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Rašinio konkurse dalyvaujantys mokiniai patvirtina, kad yra susipažinę su konkurso 

nuostatais.  

15. Už autorinių teisių pažeidimus atsako rašinį pateikęs asmuo. Konkurso organizatoriai 

neprisiima atsakomybės už tekstų turinį.    

16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę: konkursui pateiktus tekstus naudoti neatlygintinai, prie 

rašinio ištraukų nurodydami mokinio vardą, amžių bei mokyklos pavadinimą paskelbti viešosiose 

erdvėse, įskaitant, bet neapsiribojant: internetinėje erdvėje, Facebook paskyroje, kitose su 

kūrybinių darbų parodomis ir konkursais ir renginių S. Šalkauskiui atminti viešinimu susijusiose 

Šiaulių apskrities viešosiose erdvėse; moksliniams tiriamiesiems darbams neviešinant 

autorystės.  

   
  

 


