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MOKINIŲ RAŠINIŲ KONKURSO „MES ESAME NATO“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių rašinių konkurso „Mes esame NATO“ nuostatai reglamentuoja mokinių rašinių
konkurso „Mes esame NATO“ (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką, reikalavimus, darbų
pateikimo Konkursui, vertinimo, dalyvių skatinimo tvarką ir kitą su Konkurso organizavimu
susijusią veiklą.
2. Konkurso organizatoriai – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie
Krašto apsaugos ministerijos ir dienraštis „Kurier Wilenski“.

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslai – paminint 15-ąsias Lietuvos Respublikos narystės NATO metines,
skatinti mokinių domėjimąsi nacionalinio saugumo ir atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms
klausimais, ugdyti mokinių pilietiškumą.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. supažindinti visuomenę su NATO veikla ir jos svarba Lietuvos saugumui;
4.2. sustiprinti mokinių žinias moderniųjų laikų istorijos, nacionalinio saugumo ir gynybos
klausimais;
4.3. lavinti mokinių kūrybiškumą ir bendrąsias kompetencijas.
III. KONKURSO DARBŲ TEMOS
5. Konkursui pateikiamas rašinys arba esė turi būti parašytas viena iš šių temų:
5.1. „NATO – saugumui ir taikai“ (kaip Lietuvos buvimas NATO nare pozityviai veikia tavo
šeimos gyvenimą?);
5.2. „NATO: stiprūs ir saugūs drauge“ (kaip NATO prisideda prie tarptautinio saugumo
užtikrinimo?);
5.3. „NATO: visi už vieną ir vienas už visus“ (kas yra svarbiau: didelės karinės pajėgos ar
stiprūs sąjungininkai? Kas yra kolektyvinė gynyba? Ar užtenka vien susirasti stiprių draugų ir
pačiam daugiau niekuo nesirūpinti? Ar svarbus kiekvieno partnerio indėlis, siekiant bendro
saugumo užtikrinimo?);
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5.4. „NATO – kaip mokslinių atradimų laboratorija“ (kodėl NATO yra saugumo garantas ne
tik karinėje dimensijoje? Ką žinote apie NATO vykdomą Mokslo vystymo programą taikai ir
saugumui išsaugoti (anglų k. „The Science for Peace and Security Programme“) ir kuo ji svarbi ir
naudinga kiekvienam piliečiui?).
IV. KONKURSO DARBŲ REIKALAVIMAI
6. Konkurso darbų reikalavimai:
6.1. kiekvienas dalyvis gali pateikti tik po vieną darbą;
6.2. darbas turi būti originalus ir autentiškas;
6.3. konkursinio darbo žanras – rašinys arba esė;
6.4. darbo apimtis – 3–6 tūkst. rašto ženklų (apie tris A4 formato lapus);
6.5. darbas turi būti parašytas taisyklinga lietuvių, lenkų arba anglų kalba;
6.6. pateikiant darbą pridedama užpildyta Mokinių rašinių konkurso „Mes esame NATO“
dalyvio anketa (priedas).

V. KONKURSO DALYVIAI
7. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos mokyklų 8–12 klasių mokiniai.

VI. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Konkursas vyksta nuo 2019 m. sausio 7 d. iki 2019 m. kovo 29 d.
9. Darbai konkursui priimami iki 2019 m. vasario 15 d. (imtinai). Vėliau gauti darbai nebus
vertinami.
10. Darbus tekstinio dokumento formatu (doc, docx, odt) prašome siųsti el. paštu
NATO@kurierwilenski.lt .
VII. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS
11. Darbus vertina Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
12. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 15 d. atrenka tris geriausius darbus.
13. Vertinant darbus vadovaujamasi šiais kriterijais:
13.1. temos suvokimas ir originalumas;
13.2. kūrybiškumas ir gebėjimas analitiškai mąstyti;
13.3. bendrasis raštingumas.
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VIII. KONKURSO NUGALĖTOJŲ IR DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
14. Konkurso nugalėtojai iki 2019 m. kovo 29 d. bus viešai apdovanoti diplomais ir prizais, o
dalyviai – dalyvio padėkos raštais.
15. Geriausi darbai bus išspausdinti dienraštyje „Kurier Wilenski“, o visi konkurso darbai –
publikuoti tam skirtame leidinyje.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstus konkursui darbus (nurodant
autorių). Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų ir duomenų apie autorius pateikimas
konkursui.
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti reikalavimų neatitinkančius
dalyvių darbus. Dalyviai apie tai gali būti neinformuojami.

_____________________

