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„KITA FORMA. ŽAIDIMAI” KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1.1. Konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą kaip darnaus vystymosi sudedamąją 

dalį, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias, įgūdžius vaikams ir jaunimui, formuoti palankų 

aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines problemas, 

vartotojiškumo pasekmes ir alternatyvas,  teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų pakartotiniam 

naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui – mažinant nereikalingų daiktų kiekį savo buityje. 

1.2. Konkurso uždaviniai: 

1.2.1. Didinti vaikų ir jaunimo sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir 

iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje kaip teisingą nereikalingų daiktų 

panaudojimą savo aplinkoje  (vengti, perdirbti, rūšiuoti). 

1.2.2. Keisti ir ugdyti šiuolaikinių vaikų ir jaunimo mąstymą ir vartojimo kultūrą, požiūrį 

į aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą. 

1.2.3. Skatinti aplinkai palankų gyvenimo būdą, įgyvendinti darnią plėtrą. 

 

II. DALYVIAI 

 

2.1. Konkurse gali dalyvauti Vilniaus apskrities ugdymo ir švietimo įstaigos. 

2.2.  Konkurso dalyviai skirstomi į keturias konkursines kategorijas: 

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

 1 - 4 klasių mokinių 

 5 - 8 klasių mokinių 

 9 - 12 klasių mokinių 

Kiekvienoje konkursinėje kategorijoje gali dalyvauti ir pavieniai mokiniai, ikimokyklinio 

amžiaus vaikai, bei jų grupės.  

2.3.  Kiekvienoje konkursinėje kategorijoje yra po vieną prizinę vietą. 

 

III. DALYVAVIMAS 

 

3.1. Konkursui pateikiama užpildyta dalyvio anketa, kurioje yra trumpas darbo aprašymas 

(darbo autoriai, pavadinimas, kontaktinė informacija) bei viena darbo nuotrauka.  

3.2. Dalyvio anketa pildoma paspaudus šią aktyvią nuorodą ir vadovaujantis joje nurodyta 

informacija: https://goo.gl/forms/QHAZP2m1pLnIzalB2  

3.3. Konkursas vyksta ir anketos priimamos nuo 2019 m. kovo 22 dienos  iki 2019 m. gegužės 

5 dienos.  
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3.4. Vienoje anketoje  pateikiama informacija apie vieną darbą. Nurodžius ne visus 

reikalingus duomenis, darbas nebus laikomas pateiktas konkursui ir nebus vertinamas. 

 

IV. KONKURSO EIGA 

 

4.1. Visų dalyvių darbai bus pateikti vertinti komisijai. 

4.2. Konkurso organizatoriai ar vertinimo komisija gali pareikalauti papildomos infomacijos 

apie darbą arba pateikti darbą peržiūrai. 

4.3. Komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami vienos dienos festivalio “Kita forma. 

Žaidimai“ metu. 

 

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

5.1. Viena mokykla, vienoje amžiaus kategorijoje konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 3 

darbus. 

5.2. Konkurso tema – įvairūs lauko žaidimai, pagaminti iš nebereikalingų daiktų ar 

medžiagų likučių (plastmasė, stiklas, metalas, medis, kartonas, audiniai, buityje nebetinkami naudoti 

daiktai arba jų dalys ir kt.). 

5.3. Konkurso sritis – lauko žaidimai. 

5.4. Konkurse dalyvaujantys darbai turi būti pritaikyti daugkartiniam praktiniam 

naudojimui, būti patvarūs, pagaminti iš ilgaamžių medžiagų. 

5.5. Konkursas skatina antrinį panaudojimą, tad kilus įtarimams, jog darbams pagaminti 

naudojami specialiai projektui nupirkti nauji daiktai ar medžiagos (vienkartiniai indai, šiaudeliai, 

plastmasės maišais ir pan.), pasiliekame teisę darbo nevertinti. 

 

VI. VERTINIMAS 

 

6.1. Konkursą vertins „Kita forma“ sudaryta komisija pagal pateiktus kriterijus: 

• Idėjos išpildymas – vertinama darbo idėja, jos atitikimas gaminimo iš antrinių žaliavų 

sąlygai; 

• Inovatyvumas – vertinamas darbo novatoriškumas, jo išskirtinumas analogų tarpe; 

• Darbo išbaigtumas – nustatoma ar darbas išbaigtas ir duoda laukiamus rezultatus; 

• Praktinis pritaikomumas – įvertinamos darbo praktinio panaudojimo lauko sąlygomis 

galimybės; 

• Patvarumas – įvertinamos darbo daugkartinio naudojimo praktiškai galimybės. 

 

6.2. Darbai vertinami 5 balų skale (kai 5 – visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai neatitinka 

kriterijų). 
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VII. ŽAIDIMŲ FESTIVALIS 

 

7.1.  Vienos dienos „Kita forma. Žaidimai“ festivalyje bus eksponuojami organizatorių ir 

vertinimo komisijos atrinkti darbai. 

7.2.  Konkurso komisija išrinks laimėtojus iš „Kita forma. Žaidimai“ festivalyje 

dalyvaujančių darbų. 

7.3.  Konkurso dalyviai patys pristato savo darbą į nurodytą festivalio vietą organizatorių 

nurodytu laiku. Dalyviai apie pristatymo laiką ir vietą informuojami atskiru laišku. 

7.4. Konkurso dalyviai patys pasirūpina darbų transportavimu, tinkamu jų eksponavimu ir 

reikiamomis tam priemonėmis. 

7.5. Festivalio dalyviai pasirūpina jog jų žaidimų eksponavimui reikalingos priemonės 

negadintų festivalio teritorijos. Pavyzdžiu.: nepaliktų nenuplaunamų žymių ant žolės ar grindinio, 

negadintų aplink esančių pastatų, augalų. Už sugadintą festivalio inventorių bus skiriama 50eur bauda. 

7.6.  Festivalio dalyviai savo žaidimus pasiima iškart po festivalio uždarymo, festivalio 

dieną. 

7.7.  Vienos dienos festivalis „Kita forma. Žaidimai“ ir konkurso nugalėtojų apdovanojimai 

vyks 2019 m.  birželio 5 d., Vilniuje. 

VIII. ORGANIZATORIAI 

 

8.1. Konkursą organizuoja ir vykdo „Kita forma“. 

8.2. Konkurso koordinatorė Liepa Vaitkevičiūtė, el. paštas liepa@kita-forma.lt . 
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