Kvietimas dalyvauti 10-12 klasių mokinių rašinių konkurse #GlobalGoals

Šiemet Lietuva švenčia valstybės atkūrimo šimtmetį. Švedijos ambasada Vilniuje nori
ypatingu būdu pasveikinti Lietuvą ir kviečia jos jaunąją kartą dalyvauti kūrybiniame rašinių
konkurse #GlobalGoals.
Kviečiame 10-12 klasių mokinius išsirinkti vieną iš 17 Jungtinių Tautų patvirtintų Darnaus
vystymosi tikslų ir pateikti savo idėją anglų kalba, kaip įgyvendinti pasirinktą tikslą.
Sukurk ir aprašyk savo viziją, kaip tu, tavo klasė, tavo miestas, šalis, o gal visos pasaulio
valstybės drauge gali prisidėti prie gražesnės ir teisingesnės ateities kūrimo.
Rašinius vertins specialiai konkursui suburta rašinių vertinimo komisija. Trys geriausių
rašinių autoriai bus apdovanoti konkurso partnerio „Tele2“ įsteigtais ypatingais prizais –
nešiojamais kompiuteriais su mobiliuoju internetu.

Konkurso taisyklės:
-

pradžia: 2018 m. sausio 16 d.,

-

pabaiga: 2018 m. vasario 2 d. 12.00 val.,

-

dalyvauti gali Lietuvos 10-12 klasių mokiniai,

-

apimtis: nuo 300 iki 500 žodžių,

-

rašinio formatas: WORD, PDF,

-

po rašiniu nurodykite: vardą, pavardę, pasirinktą Darnaus vystymosi tikslą, klasę,
mokyklą, el. pašto adresą, telefono numerį,

-

rašinius siųskite el. paštu: registration.vilnius@gov.se,

-

rezultatus paskelbsime ir apdovanosime nugalėtojus kovo mėnesį,

-

pagrindiniai vertinimo kriterijai: sklandi rašto anglų kalba, stilius, struktūra, temos
atskleidimas, argumentavimas, kūrybiškumas, minčių pateikimo originalumas,

-

dalyvaudami konkurse mokiniai sutinka, jog jų darbai gali būti publikuojami.

Rašinių vertinimo komisija:
-

Maria Christina Lundqvist, Švedijos ambasadorė Lietuvoje (komisijos pirmininkė),

-

Marija Dautartaitė, LR Prezidentės patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupė,

-

Andrius Baranauskas, „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktorius Baltijos šalims,

-

Tomas Pūtys, Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas, LR Švietimo ir mokslo
ministerija,

-

Austėja Landsbergienė, privačių mokyklų tinklo įkūrėja ir vadovė, edukologė,

-

Paulius Gritėnas, naujienų portalo www.15min.lt užsienio naujienų žurnalistas,

-

Jurgis Didžiulis, dainų autorius, atlikėjas, prodiuseris, visuomeninių procesų
tyrinėtojas ir socialinių iniciatyvų aktyvistas, Kolumbijos garbės konsulas Lietuvoje.

Šaltiniai įkvėpimui:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.globalgoals.org/
http://www.swemfa.se/campaigns/first-generation/
Konkurso informacinis partneris www.15min.lt, partneris „Tele2“.
Konkursą finansuoja Švedijos institutas.

Dalyvaukite ir kvieskite dalyvauti savo draugus!
Prisijunkite prie mūsų Facebook paskyros, sekite ir dalinkitės ambasados naujienomis!

