PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI SKIRIAMO KONKURSO „EKO?! LOGIŠKA!“
NUOSTATAI
BENDROJI DALIS

1.

Pasaulinei Žemės dienai paminėti skiriamo konkurso „EKO?! LOGIŠKA!“ (toliau - konkursas) nuostatai reglamentuoja
konkurso tikslus, dalyvius, organizavimą ir vertinimo tvarką.

2.

Konkursą organizuoja Raseinių rajono savanorių tarnyba ir Raseinių krašto naujienų portalas www.manoRaseiniai.lt
(UAB „Media44“).

3.

Konkurso tikslas – raginti Raseinių rajono ugdymo įstaigų bendruomenes ne tik teoriškai domėtis gamta, aplinkosauga,
ekologija, bet ir skatinti konkrečiais veiksmais prisidėti prie ekologinės pusiausvyros palaikymo bei išsaugojimo, lavinti
tam reikalingus įgūdžius, pasidalinti geraisiais pavyzdžiais.

4.

Konkurse gali dalyvauti visos Raseinių rajono ugdymo įstaigos.

5.

Darbus konkrečios ugdymo įstaigos vardu teikia joje suburta ne daugiau kaip 16-os ugdytinių, kurių amžius neribojamas,
ir dviejų pedagogų grupė.

6.

Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė savarankiškai organizuoja ir vykdo akciją, projektą, meninę programą ar bet kurios
kitos laisvos formos iniciatyvą, skirtą atkreipti ugdymo įstaigos bendruomenės ir visuomenės dėmesį į aplinkosaugos,
ekologijos problemas bei nurodo konkrečius veiksmus joms spręsti, demonstruoja tai savo pavyzdžiu. Konkursui
teikiamas projektas gali būti pilnai įgyvendintas arba vis dar įgyvendinamas.
DARBŲ PRIĖMIMAS IR VERTINIMO TVARKA

7.

Ugdymo įstaigą atstovaujanti grupė savarankiškai fiksuoja projekto įgyvendinimą, nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą
apipavidalina bei pateikia konkurso organizatoriams. Kartu pateikiamas trumpas projekto aprašymas: jo pavadinimas,
tikslai bei įgyvendinimas.

8.

Projekto autoriai nurodo šiuos komandos duomenis: atstovaujamos ugdymo įstaigos pavadinimą, komandos narių
vardus, pavardes, amžių bei elektroninio pašto adresus.

9.

Medžiagą apie projekto įgyvendinimą komandos siunčia elektroniniu paštu jurate@manoraseiniai.lt arba pristato į
Raseinių krašto naujienų portalo www.manoRaseiniai.lt redakciją, adresu Vytauto Didžiojo g. 1 (trečias aukštas),
Raseiniai, iki 2014 m. kovo 18 dienos (imtinai). Telefonas pasiteirauti 8 675 21045.

10. Konkursui
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www.manoRaseiniai.lt sudaryta komisija. Vertinant atsižvelgiama į temos suvokimą, idėjos originalumą, jos
įgyvendinimą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Informacija apie konkursą skelbiama Raseinių krašto naujienų portale www.manoRaseiniai.lt.
12. Konkursą laimėjusios ugdymo įstaigos komanda apdovanojama kelione ir pramogomis „SPlius nuotykių parke“
Šiauliuose.
13. Informacijos apie projektą pateikimas konkursui reiškia, kad Raseinių savanorių tarnyba ir UAB „Media44“
administruojami interneto portalai gali ją viešai publikuoti.
14. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu jurate@manoraseiniai.lt arba telefonu 8 675 21045.
_______________________________
PRIEŠ SPAUSDINDAMA(S) – PAGALVOK!

