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PLAKATO SAUGAUS EISMO TEMA  

KONKURSO SĄLYGOS 

 

KONKURSO TIKSLAS – gilinti vaikų žinias apie pėsčiųjų, dviratininkų, motociklininkų ir 

automobilių vairuotojų elgesį kelyje, atkreipti dėmesį į eismo saugumo svarbą, padėti suvokti kelių 

eismo aplinką ir eismo tvarką, mokyti numatyti ir atpažinti pavojingas eismo situacijas ir įvertinti 

pavojaus šaltinius,  ugdyti vertybines nuostatas – pagarbą gyvybei, atsakomybę už savo saugumą, 

saugesnę eismo aplinką.  

KONKURSO UŽDAVINYS – kūrybiškai pritaikyti informacines technologijas kuriant plakatą 

saugaus eismo tema. 

     

I.  KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 1. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (toliau – LMNŠC) 

Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. 

 2. Konkurse gali dalyvauti formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai 

su vadovu.  

 3. Plakatas kartu su paraiška, kurioje nurodomas plakato autoriaus ir vadovo vardas, pavardė, 

kontaktinis telefono numeris, autoriaus amžius, ugdymo įstaigos adresas, el. pašto adresas, 

organizatoriams pateikiamas iki 2020 m. spalio 30 d. internetinėje erdvėje 

http://www.lmnsc.lt/formos/saugus_eismas/. 

 4. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami LMNŠC internetiniame puslapyje www.ssus.lt. 

 

II. TECHNINIAI IR TURINIO REIKALAVIMAI 

5. Plakatas saugaus eismo tema – tai kompiuteriu sukurta mokomoji priemonė, kuri pradinių 

klasių mokiniams padėtų greičiau išmokti pagrindines Kelių eismo taisykles. Iš toliau nurodytų 9 temų 

galima pasirinkti vieną arba jungti kelias, – svarbiausia, kad informacija, idėja, mintis būtų aiški, 

suprantama. Plakate galima pavaizduoti dažniausiai pasitaikančius kelio ženklus, įvairias situacijas, 

kuriose eismo dalyviai elgiasi deramai ir yra saugūs arba elgiasi netinkamai, dėl ko gali nukentėti. 

 

http://www.lmnsc.lt/formos/saugus_eismas/
http://www.ssus.lt/


6. Rekomenduojamos temos: 

6.1.  Važiavimo dviračiais, paspirtukais taisyklės;  

6.2.  Pavojai žiemą ir vasarą; 

6.3.  Atšvaitai; 

6.4.  Geležinkelių pervažos; 

6.5.  Saugos diržai; 

6.6.  Eismo taisyklės pėstiesiems; 

6.7.  Kelio ženklai ir ženklinimas; 

6.8. Eismo reguliavimo signalai (šviesoforas, reguliuotojas); 

6.9. Vaikų, keleivių pareigos. 

Darbai turi būti pateikti JPEG, TIF arba PDF formatais. 

7. Darbai, neatitinkantys techninių ir turinio reikalavimų, atmetami. 

 

III. PLAKATO VERTINIMAS 

8. Konkurso vertinimo komisija vertins mokomosios priemonės originalumą, atlikimo techniką, 

žaismingumą bei turinio atitikimą KET. 

9. Pateikdami darbus dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia  

konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti ir publikuoti  

pateiktus darbus. 

IV. APDOVANOJIMAS 

10. Trys geriausių darbų autoriai apdovanojami LMNŠC diplomais ir prizais.  

________________________________ 


