Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje

EUROSCOLA KONKURSO SĄLYGOS
Dalyviai:
Konkurse dalyvauja 16-18 metų moksleivių komandos. Maksimalus komandos dydis - 25 moksleiviai ir 3
mokytojai. Iš vienos mokyklos gali dalyvauti daugiau nei viena komanda.
Dalyvauti konkurse gali:
- viena mokyklos klasė (ne daugiau 25 moksleivių) ir mokytojai (ne daugiau trijų)
- „mišri“ komanda, sukomplektuota iš skirtingų tos pačios mokyklos klasių (ne daugiau 25
moksleivių) ir trys mokytojai.

Planuojamas konkurso tvarkaraštis:
Namų užduotis: 2009 m. spalio 30 d. – gruodžio 4 d.
Konkurso finalas ir laimėtojo paskelbimas (preliminariai): 2009 m. gruodžio 18 d.
Laimėtojo dalyvavimas Euroscola dienoje Strasbūre: 2010 m. sausio 22 d.

NAMŲ UŽDUOTIS
Konkursas yra skirtas klimato kaitos tematikai bei kasdieniams veiksmams, kurie galėtų padėti
stabdyti klimato atšilimą bei pagerinti ekologiją.
Tema: „Mano ekologiška diena“
Užduoties forma: Komiksas
Reikalavimai komiksui
1. Komiksas – trumpa istorija, išreikšta paveiksliukais su trumpais žodiniais paaiškinimais.
Tradiciškai komiksai yra spausdinami popieriuje, o tekstas yra komponuojamas pačiuose
paveikslėliuose.
2. Komiksas gali būti sukurtas piešiant ranka, pasinaudojant kompiuterinėmis grafinio dizaino
programomis, koliažo iš nuotraukų ar paveiksliukų technika. Komikso kūrimo technikos būdai
neribojami.
3. Istorija, pasakojama komikso pagalba, turi atitikti konkurso tematiką „Mano ekologiška diena“.
4. Komikso paveikslėlių skaičius negali viršyti 30.
5. SVARBU: Konkurso dalyviai turi užtikrinti, kad komikse naudojamų elementų (paveikslėlių,
nuotraukų, grafinių elementų, teksto, istorijos) autoriaus teisės yra nepažeistos. Tuo atveju, jei
naudojamos nuotraukos, atsisiųstos iš interneto ar paimtos iš kitų šaltinių, komanda turi
užtikrinti, kad jų naudojimas atitinka autoriaus nustatytas sąlygas: turi būti nurodytas autoriaus
vardas ir pavardė; turi būti nurodytas šaltinis; turi būti gautas autoriaus raštiškas sutikimas
leisti naudoti nuotraukas; autoriaus teisės turi būti nupirktos iš autoriaus ar kiti variantai). EP
Informacijos biuras neprisiima atsakomybės už autoriaus teisių pažeidimus dalyvaujant šiame
konkurse.
epvilnius@europarl.europa.eu - www.europarl.lt
Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 212 07 66 - Faks.: +370 5 261 98 28
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Darbų pateikimas
Terminas:
Darbai turi pasiekti EP Informacijos biurą Lietuvoje iki 2009 m. gruodžio 4 d. 12:00 val.
Pateikimo forma
1. Darbas gali būti siunčiamas el. paštu (jei jo dydis neviršija 5 MB). Adresas siuntimui:
epvilnius@europarl.europa.eu temos laukelyje nurodant „Euroscola konkursui“
2. Darbai gali būti siunčiami paprastu paštu adresu:
Euroscola konkursui
Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje
Naugarduko g. 10
Vilnius LT-01309
Lietuva
Būtina papildoma informacija (siunčiama kartu su darbu)
1. Užpildyta paraiška, kurioje aiškiai nurodyti šie duomenys:
- mokyklos pavadinimas ir adresas
- komandos narių sąrašas (nurodant moksleivių gimimo metus)
- mokytojų - koordinatorių kontaktiniai telefonai ir el. pašto adresai
2. Pasirašytas garbės pareiškimas dėl autorinių teisių (forma pridedama).

Vertinimas
Vertinimo komisija, kurią sudarys EP Informacijos biuro ir Europos Komisijos atstovybės darbuotojai,
atrinks 2-4 geriausius darbus. Šiuos darbus pateikusios klasės bus pakviestos į konkurso finalą, kuris vyks
Vilniuje. Preliminari finalo data - 2009 m. gruodžio 18 d. Finalo dalyvių skaičius gali keistis nuo 2 iki 4
komandų vertinimo komiteto sprendimu.

Vertinimo kriterijai:
-

Temos atskleidimas – 5 balai
Originalumas ir kūrybiškumas – 5 balai

Nebus vertinami darbai, gauti vėliau nurodyto termino; darbai, kurie aiškiai neatitinka konkurso temos;
nuplagijuoti darbai.

Nuorodos
Daugiau apie autoriaus teises rasite čia: www.latga.lt; www.agata.lt

FINALAS
1. Dvi-keturios atrinktos klasės bus kviečiamos atvykti į miestą, kuriame vyks finalas, kur pristatys
savo darbus kitiems finalo dalyviams. Darbų pristatymas nėra vertinamas.
2. Klasės dalyvaus viktorinoje, kuria bus siekiama patikrinti moksleivių supratimą apie Europos
Sąjungą ir jų žinias apie pagrindinius Europos Sąjungos įvykius, Europos Sąjungos valstybes
nares bei Europos Parlamento vaidmenį ir darbą, bei atliks tam tikras praktines užduotis.
3. Finale daugiausiai taškų surinkusi klasė bus paskelbta laimėtoja ir bus pakviesta dalyvauti
Euroscola renginyje Strasbūre 2010 m. sausio 22 d.

Papildoma informacija apie konkursą
Visi klausimai, susiję su šiuo konkursu, gali būti siunčiami EP Informacijos biurui Lietuvoje el. paštu
epvilnius@europarl.europa.eu (su nuoroda „Klausimas dėl Euroscola konkurso“ temos langelyje) arba
faksu 8 5 2619828.

