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KONKURSO „DRAUGYSTĖ VEŽA“ NUOSTATAI 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Draugystė veža“ (toliau – Konkursas) nuostatai nustato Konkurso tikslus, 

organizavimą, Konkurso vertinimą, laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo tvarką.  

2. Konkursas „Draugystė veža“ yra vienas iš mokinių saviraiškos, draugystės ir pagarbos kitam 

žmogui puoselėjimo būdų, skirtas „Erasmus+“ KA2 projekto „Ištrūkę iš interneto“ bei patyčių 

prevencijos veikloms įgyvendinti. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. 

3. Konkursą organizuoja Panevėžio rajono švietimo centras, Pedagoginės psichologinės tarnybos 

padalinys ir Panevėžio r. Raguvos gimnazija. 

 

II SKYRIUS  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – didinti mokinių sąmoningumą, formuojant teisingą požiūrį į patyčių problemą, 

kūrybiškai atskleidžiant vaikų nuostatas į draugystės stiprinimą, saugią aplinką, gerus tarpusavio 

santykius, pagalbos būdus ir metodus.  

5. Uždaviniai:  

5.1. atkreipti mokinių dėmesį į patyčių problemą, skatinant kūrybiškai pateikti savo požiūrį į 

patyčių problemą; 

5.2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į draugystę, ugdant teigiamus gyvenimo įgūdžius, pozityvias 

vertybines nuostatas bei gebėjimus; 

5.4. skatinti mokinių ir mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą, plėtojant mokinių kūrybinius 

gebėjimus, saviraišką bei socialinių įgūdžių lavinimą. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

6. Konkurse dalyvauja Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto švietimo įstaigų (toliau – Mokyklų) 

priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–9 klasių mokiniai. 



7. Dalyviai skirstomi į 3 amžiaus grupes: 

7.1. I grupė – priešmokyklinio ugdymo bei 1–2 klasių mokiniai 

7.2. II grupė – 3–5 klasių mokiniai; 

7.3. III grupė – 6–9 klasių mokiniai. 

 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Priešmokyklinio ugdymo bei 1–2 klasių mokiniai kuria kūrybinį darbą tema „Draugystės arbata“. 

Darbas su mintimis apie draugystę, gerus tarpusavio santykius. Pristatomas A3 formatu 

individualus mokinio darbas. 

9. 3–5 klasių mokiniai kuria ketureilius arba eilėraščius tema „Padrąsinantis žodis“ (apie draugystę, 

taiką, gerus tarpusavio santykius). Pristatomas A4 formatu individualus iliustruotas mokinio darbas. 

10. 6–9 klasių mokiniai kuria prevencinį plakatą tema „Draugystė veža“. Konkurso dalyviai, 

naudodamiesi įvairia kūrybine technika, sukuria plakatą, kuriame turi atsispindėti dalyvio nuostatos 

į patyčias. Pristatomas kūrybinis komandinis (3–4 dalyviai) mokinių darbas A3 ir didesniu formatu. 

11. Švietimo įstaiga, dalyvaujanti Konkurse, pateikia el. p. e.kazlauskiene@gmail.com arba 

gie832@gmail.com užpildytą registracijos paraišką (priedas) iki kovo 15 d.  

12. Kūrybinius darbus pristatyti iki kovo 27 d. adresu: Vasario 16-osios g. 27, 420 kab. 

13. Darbai turi būti tvarkingi, estetiški. Kūrinio priekyje turi būti nurodyti autoriai. Švietimo įstaiga 

pateikia ne daugiau kaip 3 darbus, kurie bus eksponuojami parodoje Panevėžio rajono savivaldybėje 

bei Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

14. Konkurso dalyvius vertina komisija, kurios sudėtį nustato organizatoriai. 1–3 vietų Konkurso 

laimėtojai apdovanojami diplomais ir dovanėlėmis, kiti dalyviai – padėkomis. 

15. Darbų vertinimo kriterijai: temos išplėtojimas, išradingumas, darbo kūrybiškumas, originalumas 

bei minčių raiška. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę viešinti dalyvių darbus ir skelbti rezultatus pranešimu 

dalyvavusioms mokykloms ir Panevėžio rajono švietimo centro interneto svetainėje. 

17. Išsamesnė informacija teikiama el. paštu gie832@gmail.com ar e.kazlauskiene@gmail.com 

arba tel.: 8 606 11 937, 8 620 11 992.   
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Konkurso „Draugystė veža“ nuostatų 

priedas 

 

KONKURSO „DRAUGYSTĖ VEŽA“ REGISTRACIJOS PARAIŠKA 

 

Švietimo įstaigos pavadinimas:_________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla, 

dalyvių skaičius 

Dalyviai 

(vardas, pavardė, klasė) 

Švietimo pagalbos specialistas, 

pedagogas 

(vardas, pavardė, pareigos, el. p., tel.) 

    

    

___________________________________ 

 


