„KITA FORMA STUDENTAS” KONKURSO NUOSTATAI
I.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.
Konkurso tikslas – skatinti aplinkosauginį švietimą, kaip darnaus vystymosi
sudedamąją dalį, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius visuomenei, formuoti
palankų aplinkai gyvenimo būdą ir aplinkosaugos vertybių nuostatas, akcentuojant aplinkosaugines
problemas, vartotojiškumo pasekmes ir alternatyvas, teikiant prioritetą atliekų vengimui, daiktų
pakartotiniam naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui – mažinant nereikalingų daiktų kiekį savo
buityje.
2.
Konkurso uždaviniai:
2.1.
Didinti visuomenės sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą,
tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje kaip teisingą nereikalingų daiktų panaudojimą savo
mieste (vengti, perdirbti, rūšiuoti).
2.2.
Keisti ir ugdyti šiuolaikinės vartotojiškos visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą,
požiūrį į aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą.
2.3.
Skatinti aplinkai palankų gyvenimo būdą, įgyvendinti darnią plėtrą.
II.

DALYVIAI

3.
Konkurse gali dalyvauti visi norintys studentai, nepriklausomai kokioje švietimo
įstaigoje mokosi. Amžiaus ir išsilavinimo ribų nėra.
4.
Yra trys prizinės grupės.
III.

DALYVAVIMAS

5.
Konkursui pateikiama tik dalyvio anketa, kurioje yra tikslus darbo arba idėjos
aprašymas (naudojamos medžiagos, išmatavimai) bei darbo nuotraukos. Darbo nuotraukas prikabinti
atskirai laiške, kelti į anketą – nereikia. Jei idėja dar neįgyvendinta – siunčiami laisvos formos
brėžiniai. Konkursas vyksta ir darbai bei idėjos priimami nuo 2016 m. spalio 1 dienos iki 2016 m.
gruodžio 20 dienos. Dalyvio anketą ir nuotraukas siųsti tik elektroniniu paštu info@rvagentura.lt
laiško temos (arba “Subject”) skiltyje nurodant dalyvio (dalyvių) vardą (-us), pavardę (-es) ir darbo
pavadinimą. Dalyvio anketą rasite nuostatų pabaigoje ir www.rvagentura.lt svetainėje.
7.
Viename laiške – vienas darbas. Nenurodžius laiško temoje vardo ir pavardės, darbas
nebus laikomas pateiktas konkursui ir nebus vertinamas.
IV.

KONKURSO EIGA

8.
Visų dalyvių darbai bus pateikti vertinti komisijai.
9.
Konkurso organizatoriai ar vertinimo komisija gali pareikalauti papildomos
infomacijos apie darbą arba pateikti darbą peržiūrai.
10.
Komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje bei pateks į konkurso katalogą
(leidyba numatoma 2017 m. pavasaris).
V.

REIKALAVIMAI DARBAMS

11.
Vienas dalyvis gali pateikti neribotą skaičių darbų.
12.
Konkurso tema – įvairūs daiktai, pagaminti iš nebereikalingų daiktų (buteliai,
plastmasė, stiklas, metalas, audiniai, nebetinkami naudoti daiktai arba nebereikalingi prietaisai ir jų
dalys bei kiti prieš tai buvę naudojami buityje daiktai, dabar jau tapę nereikalingi).
13.
Konkurso sritys – dovanos, baldai, aksesuarai (papuošalai, rankinės ir kita), namų ir
biuro interjero akcentai, žaislai ir kita.
VI.

VERTINIMAS

14.
Konkursą vertins VšĮ „RV Agentūra“ sudaryta komisija pagal kriterijus:
•
Idėjos originalumas – vertinama darbo idėja, jos išskirtinumas;
•
Inovatyvumas – vertinamas darbo novatoriškumas, jo išskirtinumas analogų tarpe;
•
Darbo išbaigtumas – nustatoma ar darbas išbaigtas ir duoda laukiamus rezultatus;
•
Praktinis pritaikomumas – įvertinamos darbo rezultatų pritaikymo praktikoje
galimybės;
•
Pristatymo kokybė – įvertinamas darbo pateikimas, idėjos atskleidimo išradingumas
iki parodos ir parodoje.
15.
Darbai vertinami 5 balų skalėje (kai 5 – visiškai atitinka kriterijus, 1 – visiškai
neatitinka kriterijų).
VII. PARODOS ORGANIZAVIMAS
16.
Parodoje eksponuojami organizatorių ir vertinimo komisijos atrinkti darbai.
17.
Konkurso komisija išrinks laimėtojus iš parodoje dalyvaujančių darbų.
18.
Konkurso dalyviai patys pristato savo darbą į parodos vietą savaitę prieš parodos
atidarymą organizatorių nurodytais laikais.
19.
Konkurso dalyviai pasirūpina tinkamu jų darbų eksponavimu.
20.
Parodos dalyviai po parodos uždarymo savo darbus galės pasiimti per vieną savaitę
organizatorių nurodytu laiku. Neatsiėmus nurodytu laiku, darbai nesaugomi ir už jų sugadinimą ar
dingimą konkurso organizatoriai neatsako.
21.
Paroda vyks 2016 m. vasario mėnesį (tiksli data bus pranešta dalyviams)
Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniuje.
VIII.
22.
23.

ORGANIZATORIAI

Konkursą organizuoja ir vykdo VšĮ „RV Agentūra“.
Konkurso koordinatorė Rūta Jociūtė – Žolynienė, el. paštas ruta@rvagentura.lt

