KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 2019
TAISYKLĖS KŪRYBINIO KONKURSO „MANO NAMAI – LAISVA LIETUVA!“
DALYVIAMS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Konkursą organizuoja LR Teisingumo ministerija.
1.2. Konkurso globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
1.3. Konkursą administruoja UAB „Inlinen“.
1.4. Konkurso tikslai:
1.4.1. ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą;
1.4.2. skatinti mokinių domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu;
1.4.3. supažindinti moksleivius su Lietuvos valstybės sandaros samprata, simboliais, veikimo mechanizmu.

2. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
2.1. Vienas 1-4 klasės mokinys gali pateikti vieną individualų darbą.
2.2. Mokyklos konkurso koordinatorius vėliausiai iki 2019 m. spalio 7 d. siunčia konkurso administratoriui
kokybiškai nuskenuotus ar nufotografuotus 3 geriausius darbus iš vienos klasės *.jpg formatu el. paštu
konstitucija@inlinen.eu Kiekvieno piešinio pavadinime privalo būti nurodyta klasė (skaičiais 1, 2, 3 arba 4,
be klasės raidės) moksleivio vardas, pavardė, mokykla. Laiške privalo būti nurodytas kūrybinio konkurso
dalyvių sąrašas: klasė, autoriaus vardas, pavardė, amžius, kūrinio pavadinimas. Laiško pabaigoje privalo būti
nurodyti koordinatoriaus kontaktai ir mokyklos pavadinimas bei adresas. Laiško temos („Subject“) eilutėje
koordinatorius privalo užrašyti mokyklos pavadinimą.
2.3. Piešinių dokumentai privalo būti pavadinti taip, kad konkurso administratorius suprastų, kieno tai darbas
(klasė (skaičius)_vardas_pavardė_mokykla.jpg).
2.4. Darbai vertinami 1, 2, 3 ir 4 klasės grupėje.
2.5. Spalio 9 – 18 d. geriausi, konkurso administratoriaus sudarytos komisijos atrinkti darbai bus patalpinti
portale www.delfi.lt ir portalo lankytojai bus kviečiami balsuoti už labiausiai patinkantį darbą. Tiksli data
bus patikslinta internetiniame portale www.delfi.lt. Keturi daugiausiai balsų surinkusių darbų autoriai bus
paskelbti iki spalio 23 d. ir apdovanoti egzamino partnerių prizais.
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3. KONKURSO KRITERIJAI
3.1. Darbus vertina portalo „Delfi.lt“ lankytojai. Surinkus vienodą balsų skaičių, konkurso administratoriaus
sudaryta komisija išrenka nugalėtojus.

3.2. Vertinimo kriterijai:
3.2.1. pateiktų kūrybinių darbų atitikimas temai „Mano namai – Laisva Lietuva!“
3.2.2. gebėjimas vaizdu perteikti mintis;
3.2.3. darbo meniškumas, estetiškumas;
3.2.4. autoriaus pilietinis sąmoningumas.
3.3. Darbai nebus vertinami, jeigu:
3.3.1. neatitiks konkrečios tematikos;
3.3.2. konkursui bus pateikti pavėluotai;
3.3.3. ne konkurso administratoriaus nurodytu būdu atsiųsti darbai;
3.3.4. neįvardyti darbai.
3. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA
Konstitucijos egzamino 2019 keturių geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Vilniuje, 2019 spalio 28 d. Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje.
Konstitucijos egzamino 2019 laimėtojams kelionės į Vilnių ir atgal viešuoju transportu (autobusu ar traukiniu) išlaidos
bus apmokėtos pateikiant čekius.
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