
III tarptautinis EU-CONEXUS konkursas mokykloms 

Mąstyk išmaniai, 
kurk ekologiškai
IŠMANŪS SPRENDIMAI, APLINKĄ 
TAUSOJANTI KŪRYBA 



Jau tapo įprasta, kad šiuolaikiniai miestai transformuojami į tvarius, efektyvius, žalius ir technologiškai išmanius,
kitaip tariant, išmaniuosius miestus. Paprastai tariant, išmanusis miestas yra miesto aplinka, kurioje naudojamos
informacinės ir ryšių (IRT) bei kitos susijusios technologijos, siekiant pagerinti kasdieninės miesto veiklos
efektyvumą ir jo gyventojams teikiamų paslaugų kokybę (PK). Greta IRT infrastruktūros, išmaniųjų miestų kokybei
labai svarbi išmaniųjų objektų tinklų kokybė ir prieinamumas. Fizinė infrastruktūra toliau plečiama į ekologiškus
pastatus, ekologišką miestų planavimą, pastatų ir šiuolaikinių patogumų atnaujinimą bei išmaniąją energetiką. 
Štai kodėl Europos universitetas išmanių pakrančių miestų tvariai plėtrai EU-CONEXUS kviečia jus pabandyti
paversti savo mokyklą tvariu ekologišku objektu, o jūsų miesto erdvę padaryti išmania ir tvaria. Priimkite iššūkį ir
tapkite vietos, kurioje visi norėtume gyventi ir dirbti, kūrėjais.

Daugiau sužinosite apie aplinkos tvarumą
Tobulinsite anglų kalbos įgūdžius
Susipažinsite su kitomis šalimis ir kultūromis
Ugdysite skaitmeninius ir kūrybiškumo įgūdžius
Išmoksite dirbti komandoje 
Aktyviai keisite aplinką miesto gyventojų gerovei 

Daugiau sužinosite apie aplinkos tvarumą
Tobulinsite anglų kalbos įgūdžius
Užmegzite tvirtus ryšius su savo mokiniais
Išbandysite įvairius mokymo metodus
Tobulinsite projektų valdymo įgūdžius
Sukursite aplinką Erasmus+ mokymo/mokslinių tyrimų
projektų vystymui / dalyvavimui juose

Koks tai konkursas?

Kodėl verta dalyvauti?

Suburkite komandą iš keturių mokinių ir vieno mokytojo. Laikykitės gairių, atitinkančių jūsų amžiaus grupę.

Daugiau informacijos apie projektą ir taisykles rasite: www.eu-conexus.eu

Sukurkite 3D modelį (naudodami tvarias ir
biologiškai skaidžias medžiagas, pavyzdžiui,
molį, popierių, kamštį ir jų gaminius, medvilnę,
bambuką ir kt.); pademonstruokite savo
pasiūlymo ypatumus taip, lyg pristatytumėte jį
statybų įmonei. Pilną transformacijos procesą
paaiškinkite plakate, kuris bus vienintelė
projekto pristatymo pagalbinė medžiaga.
Šiame plakate turi būti atvaizduotas jūsų
sukurtas 3D modelis.

Sukurkite kompiuterinį modelį; detaliai
pademonstruokite savo pasiūlymo ypatumus taip,
lyg pristatytumėte jį miesto Tarybai. Atrankai
privalomas trumpas mp4 vaizdo įrašas (daugiausia
3 min.), kuriame būtų parodytas ir paaiškintas jūsų
sukurtas modelis. Visą transformacijos procesą
pateikite plakate, panašiame į konferencijų
stendinius pranešimus, kuris bus vienintelė
projekto pristatymo pagalbinė medžiaga.

Kaip tapti konkurso dalyviais?

KAIP PAVERSTI SAVO MOKYKLĄ
TVARIU EKOLOGIŠKU PASTATU

KAIP PAVERSTI SAVO MIESTO
ERDVĘ IŠMANIA IR TVARIA

MOKSLEIVIAMS: PEDAGOGAMS:

12 -14 M. MOKSLEIVIŲ KOMANDAI 14 - 16 M. MOKSLEIVIŲ KOMANDAI



1. Išankstinė atranka
Nacionalinė žiuri atrinks iki penkių (5) geriausių darbų kiekvienoje kategorijoje (pagal bendruosius ir kokybės
kriterijus).

2. Nacionalinių nugalėtojų atranka
Iš anksto atrinktos komandos savo projektus pristatys nacionalinei žiuri (10 min. prezentacija). Žiuri atrinks po vieną
nugalėtojų komandą kiekvienoje amžiaus grupėje dalyvavimui tarptautiniame konkurse.

3. Galutinis nugalėtojų paskelbimas 
Nacionaliniai nugalėtojai virtualiai pristatys savo projektus tarptautinei žiuri. Geriausiems tarptautiniams projektams
bus skiriamos trys pirmosios vietos. 

KĄ GALITE LAIMĖTI? 

1000 €                                   

Net jei netapsite nugalėtojais, turėsite galimybę dalyvauti įdomiose veiklose
ir įgyti žinių apie tvarią savo regiono plėtrą.

EU-CONEXUS dovanėlės ir pažymėjimai bus įteikti visiems nacionaliniams nugalėtojams
(po vieną kiekvienoje kategorijoje) 

PRIZAI NACIONALINIO TURO NUGALĖTOJAMS:

VISIEMS DALYVIAMS:

Komanda, užėmusi vieną iš trijų
pirmųjų vietų tarptautiniame konkurse
bei jos vadovas – mokytojas bus
apdovanoti prizu, kurio bendra vertė:

500 € 750 €

*Tarptautinis apdovanojimas netrukus bus atnaujintas, atsižvelgiant į organizatorių galimybes 



Komandų registracijos terminas:
27/01/2023
Projekto pateikimo terminas: 
10/03/2023
Penkių (5) geriausių darbų kiekvienoje amžiaus grupėje paskelbimas:
23/03/2023
Projektų pristatymas nacionalinei žiuri. Nacionalinių turų nugalėtojų paskelbimas (po vieną
kiekvienoje grupėje): 
30/03/2023
Virtualus projektų pristatymas tarptautinei žiuri ir tarptautinio turo nugalėtojų paskelbimas
(po vieną kiekvienoje grupėje):
04/05/2023
* Datos gali keistis dėl organizacinių priežasčių

Išnaudok galimybę keistis:
Tvarų rytojų pradėk kurti šiandien

Konkurso kalendorius

www.eu-conexus.eu

Susisiekite

12-14 M. AMŽIAUS REGISTRACIJA

14-16 M. AMŽIAUS REGISTRACIJA

https://www.facebook.com/eu.conexus/
https://www.instagram.com/eu_conexus/
https://twitter.com/eu_conexus?fbclid=IwAR10z8jRRiPw-kK_obywSI7dcg0RjfFdzRkcFwdZL1ajYqsigH7vFpZIYX0
https://www.linkedin.com/company/eu-conexus?fbclid=IwAR0zfvLlZqWsOoRaCRDqwjPfDQtlZJCc5y0hfywy4XvXVZYd2wGDFydLmI8
https://www.youtube.com/channel/UCYuChxB20nLLoLGCGbMmFpw
https://www.eu-conexus.eu/en/
https://www.eu-conexus.eu/en/think-smart-create-green/
https://apply.eu-conexus.eu/courses/course/17-sc-1214-3rd-euconexus-school-contest-category-1214
https://apply.eu-conexus.eu/courses/course/16-sc-1416-3rd-euconexus-school-contest-category-1416

