
 

PATVIRTINTA: 

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus  

Direktoriaus  

2021 m. rugpjūčio 30 d. Įsak. Nr. V-21 

 

 

RESPUBLIKINIO PROJEKTO-KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO  

„TVARI ATEITIS – IŠSAUGOTA GAMTA“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio projekto-kūrybinių darbų konkurso „Tvari ateitis – išsaugota gamta“ (toliau – 

Projektas-konkursas), skirto Jungtinių Tautų paskelbtam  2021–2030 m. ekosistemų atkūrimo 

dešimtmečiui paminėti, nuostatai reglamentuoja Projekto-konkurso tikslą, uždavinius, organizatorius, 

dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Projekto-konkurso nuostatai skelbiami Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus interneto 

svetainėje www.zoomuziejus.lt ir Facebook paskyroje. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosauginį sąmoningumą, kuris užtikrins 

besikeičiantį požiūrį į aplinką ir jos išsaugojimą. 

4. Projekto uždaviniai: 

4.1. Skatinti aplinkosaugos problemų supratimą, priežasčių ir pasekmių ryšius; 

4.2. Ugdyti kritinį gamtosauginį ir kūrybinį mąstymą, sprendžiant globalias aplinkos tvarumo ir 

gamtosaugines problemas, skleidžiant aplinkos tvarumo idėjas. 

III. DALYVIAI 

 

5. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų 

ugdytiniai. 

IV. PROJEKTO-KONKURSO ORGANIZATORIUS 

 

6. Projekto organizatorius – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Laisvės al. 106, Kaunas, 

tel./faks.: +370 37 22 96 75, el.p.: info@zoomuziejus.lt 

7. Projekto organizacinė darbo grupė: 

7.1. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukatorė Evelina Mačionytė; 

7.2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos koordinatorė Diana Ferencaitė; 

7.3. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Rinkinių mokslinio kuravimo skyriaus vedėjas 

Saulius Rumbutis; 

7.4. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus vyr. dailininkas Vilius Bručas; 

7.5. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus technikė Rita Apolianskienė. 

 

V. PROJEKTO-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 
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9. Pateikiami projekto-konkurso darbai turi atitikti projekto tematiką, neprieštarauti Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktams.  

10. Projektui-konkursui pateikiami individualūs arba kolektyviniai darbai. 

11. Projektinių darbų skaičius ribojamas: iš vienos ugdymo  įstaigos siunčiama ne daugiau kaip 5 

darbai iš vienos ar visų  projekto darbų kategorijų. 

12. Projekto darbai siunčiami nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. iki gruodžio 1 d. el. paštu 

evelina.macionyte@zoomuziejus.lt, diana.ferencaite@zoomuziejus.lt 

13. Siunčiamo darbo failas turi būti pavadintas autoriaus vardu, pavarde, klasė ir ugdymo įstaiga. 

Pvz., Jonas Jonaitis_4kl_Kauno mokykla 

Pelėdžiukų grupė_ikimokyklinė gr_Kauno darželis (Jeigu siunčiamas kolektyvinis darbas) 

14. Atsiųsdami projektinius darbus, dalyviai privalo užsiregistruoti: 

https://forms.gle/ctZCuAXd7KDPf1VP7  

15. Projekto-konkurso darbų kategorijų reikalavimai: 

15.1. Kūrybinių darbų nuotraukų, vizualų kategorijos reikalavimai: 

 Kūrybiniai darbai kuriami panaudojant įvairias meninės raiškos priemones ir technikas; 

 Projektui pateikiamos kokybiškos, JPG, (JPEG) formato, didelės rezoliucijos nuotraukos; 

 Nuotraukoje užfiksuotas tik kūrybinis darbas (be pašalinių objektų, fonų, pvz. stalo paviršiaus, 

autoriaus atvaizdo ir pan.); 

 Tinkami įvairaus tipo plakatai-vizualai: informacinis plakatas, inforgafikas ir kt.; 

 Vizualai pateikiami PDF, JPG arba  PNG formatu. 

15.2. Video pristatymų, trumpametražių filmų kategorijos reikalavimai: 

 Tinkami įvairaus tipo vaizdo įrašai: meninis, dokumentinis trumpametražis filmas, video esė, 

vaizdo tinklaraštis, prezentacijos vaizdo įrašas ir kt.; 

 Trukmė – nuo 2 iki 5 min.; 

 Vaizdo įrašas pateikiamas MP4 formatu; 

 Video pristatymui ir trumpametražio filmo montavimui naudojama tik originali filmuota 

medžiaga, pateikiamas turinys neturi pažeisti kitų asmenų autorinių ir kt. teisių.  

15.3.  Kūrybinių rašto darbų reikalavimai: 

 Tinkami įvairaus tipo rašto darbai: rašinys, esė, eilėraštis ir kt.; 

 Ženklų kiekis neribojamas; 

 Rašto darbai siunčiami Microsoft Word, PDF formatu; 

 Jeigu kūrybinio rašymo darbe cituojama, nurodomas cituojamos literatūros sąrašas. 

 

VI. PROJEKTO DARBŲ VERTINIMAS IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

 

16. Projektinius darbus vertins ne mažiau kaip iš 3 narių sudaryta Kauno Tado Ivanausko zoologijos 

muziejaus vertinimo komisija. 

17. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:  

 Temos interpretavimo originalumas; 

 Meninė raiška; 

 Darbo išbaigtumas; 

 Kalbos kultūros taisyklių laikymasis; 

 Numatytų darbo reikalavimų atitikimas. 

18. Dalyvių projektiniai darbai vertinami 4-iose amžiaus grupėse:  

 Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai; 

 1–4 klasių moksleiviai; 

 5–8 klasių moksleiviai; 

 9–12 klasių moksleiviai. 

19. Bus išrinkta po vieną laureatą kiekvienoje darbų ir amžiaus kategorijoje.  Projekto-konkurso 

laureatas ir jo klasė/ grupė apdovanojami nemokamu apsilankymu Kauno Tado Ivanausko zoologijos 

muziejuje. 
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20. Pedagogams, sudariusiems sąlygas bei paskatinusiems vaikus ir jaunimą dalyvauti projekte-

konkurse ir atsiuntusiems projekto darbus, bus parengti ir nurodytu anketoje  el. paštu atsiųsti Kauno 

Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktoriaus padėkos raštai. 

21. Visi projekto-konkurso dalyviai bus apdovanoti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus 

direktoriaus padėkos raštais, kuriuos atsiųsime el. paštu.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

22. Pedagogai sutinka, kad jų duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami padėkoms 

parengti ir įtraukti bendrame sąraše. 

23. Pateikdami vaikų ir jaunimo projekto darbus, pedagogai patvirtina, kad projekto dalyvių tėvai 

sutinka, jog jų vaikų projekto darbai bei asmens duomenys (vardas, pavardė, klasė, ugdymo įstaiga) būtų 

naudojami padėkos išrašymui, projekto viešinimui Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus interneto 

svetainėje www.zoomuziejus.lt, Facebook ir Instagram paskyrose. 

24. Pedagogai,  pateikdami projekto darbus,  patvirtina, kad sutinka, jog jie būtų eksponuojami ir 

kad yra susipažinę su Respublikinio projekto-konkurso „Tvari ateitis – išsaugota gamta“ nuostatais. Už 

autorinių teisių pažeidimus atsako projekto darbus pateikę asmenys. 

25. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstus projekto darbus naudoti neatlygintinai, prie darbų 

nurodydami dalyvių vardus, pavardes ir ugdymo įstaigos pavadinimą bei paskelbti viešojoje erdvėje. 

26. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis:  

 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus edukatorė Evelina Mačionytė, tel. nr. +370 676 

08 473, el. paštu evelina.macionyte@zoomuziejus.lt 

 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus komunikacijos koordinatorė Diana Ferencaitė, tel. 

nr. +370 67796702, el. paštu diana.ferencaite@zoomuziejus.lt 
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