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RAŠINIO KONKURSAS 
 

I. Bendrieji nuostatai 

Konkurso organizatorius – VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija. Tai šeštojo festivalio-konkurso 

Daina.LT 2018  renginių ciklo dalis, skirta Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui.  

Konkurse kviečiame dalyvauti respublikos progimnazijų ir gimnazijų mokinius. 

Pagal amžių dalyviai skirstomi į grupes: 

A- 5–8 klasių mokiniai. 

B- 9–12 klasių mokiniai. 

II. Konkurso tikslai ir uždaviniai 

1. Skatinti moksleivių domėjimąsi tautiškumu, etnokultūra.  

2. Stiprinti tautinės tapatybės jausmą. 

3. Skatinti suvokti save kaip kalbos ir kultūros paveldėtojus, puoselėtojus ir kūrėjus. 

4. Suteikti galimybę tobulėti, atverti dvasinį pasaulį. 

III. Erdvė apmąstymams: 

 „Aš susipykau su lietuvių kalba jau pradinėse klasėse. Nesiseka ji man. Sunki. Jau 

geriau anglų...“ (Edvinas, 9 klasė); 

 „Kaip gera skaityt ir rašyt lietuviškai, šakės!” (Marius, Edinburgo universitetas, 

Škotija); 

 „O šiaip jau – nė dabar nežinau, kas yra lietuvis. <...> Sustabdyk jaunuolį, niršiai 

mojuojantį tautine trispalve, ir paklausk, ką reiškia jo pasakymas „aš lietuvis“. Jis 

tegalės atsakyti maždaug taip: aš, mano tėvas, senelis ir proseniai gyveno lietuvių 

žemėj ir kalbėjo lietuviškai. Tai viskas, ką jis galės logiškai pasakyti. Žinoma, šnekės 

daug, ypač jei užkalbinsi pleputį.“ (Ričardas Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“); 

  „Dauguma lietuvių vis dar tiki, jog tapatybė yra paveldima ir jog egzistuoja 

objektyvūs kriterijai, leidžiantys žmones klasifikuoti, priskirti prie kažkokios grupės 

ar kategorijos. Iškart pasakysiu, jog tai iliuzija. <...> ...globalizacijos paveiktame 

nūdienos pasaulyje, kuriame beveik nebeliko lokalinių civilizacijų ir tradicinės 

socialinės sanklodos, tapatybė nustojo buvusi priskyrimo ir paveldėjimo dalykas. 

Tapatybę tokiame pasaulyje mes sąmoningai pasirenkame.“ (Leonidas Donskis); 



 „Tapatybės suvokimas man leidžia būti toje vietoje, kur ir esu. Leidžia joje susivokti, 

turėti savimonę. Tapatybės stoka man neleistų niekur būti savimi.“ (Regimantas 

Tamošaitis); 

 „Nėra žmogaus, kuris nepriklausytų jokiai tautai. Tauta yra ta konkreti vieta, kurioje 

skleidžiasi veikiantis ir kuriantis žmogus. Jo mąstysena, vaizduotė, jausminės 

reakcijos yra persmelktos jį supančios tautiškumo stichijos.“ (Vanda Zaborskaitė). 

 

IV. Reikalavimai konkurso dalyviams: 

– Parašyti pasirinkto žanro kūrybinį darbą pasiūlyta tema (galimi ir savi pavadinimo 

variantai), samprotauti, atskleisti savo požiūrį, 

– Rašinio tekstą surinkti kompiuteriu taikant šiuos techninius parametrus: 

 Antraštiniai stiliai: 1 antraštė, 2 antraštė, 3 antraštė, 

 Šriftas – Times New Roman, Aistika,  

 Šrifto dydis – 12 punktų,  

 Tarpas tarp eilučių – 1,5 eilutės, 

 Abipusis lygiavimas, 

 Pirmos eilutės įtrauka – 0,9 cm, 

– Teksto pradžioje nurodamas autoriaus vardas, pavardė, klasė, konsultavusio mokytojo 

vardas, pavardė bei mokymo įstaigos pavadinimas. 

– Atsižvelgiant į laisvą kūrybinio darbo žanro pasirinkimą, rašinio apimtis neapibrėžiama. 

V. Vertinimo aspektai: 

 minties originalumas, 

 autentiško santykio su tautiškumu atskleidimas, 

 savita lietuviškumo interpretacija,  

 kalbos turtingumas, vaizdingumas, meninis įtaigumas. 

Rašinius siųsti adresu sudaina.lt@gmail.com iki 2018 m. vasario 1 d.  

VI. Vertinimo komisija 

Šiaulių universiteto dėstytojai, Šiaulių m. gimnazijų, progimnazijų mokytojai metodininkai, 

ekspertai. 

Rašinio konkurso rezultatai bus skelbiami ir dalyviai apdovanojami Apskritojo stalo 

diskusijos metu. Preliminariai renginys planuojamas 2017 m. vasario 12 d., 14 val, , 

Šiaulių universiteto gimnazijoje (Dainų 33 g., Šiauliai). 
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