
  
 

 

 

KONKURSO-ŽURNALISTINIO TYRIMO  

„Kas mus moko tyčiotis?”  
 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Siekiant įvertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad Lietuvos vaikai galėtų augti be patyčių, kovo 

14–20 dienomis vykdoma „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“, kurią inicijuoja „Vaikų linija“ kartu su 

iniciatyvą palaikančiomis švietimo ir ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis organizacijomis.   

Lietuvoje sėkmingai veikiančių prevencinių programų vaikams ir jaunimui nepakanka. Nuolatiniai smurto ir 

agresijos protrūkiai rodo, kad gyvename visuomenėje, kuri nepasižymi gera psichikos sveikata. Vis ryškiau 

atsiskleidžia daug metų mūsų visuomenėje besikaupiančios nesveiko elgesio su savimi ir su kitais ydos – vienas 

didžiausių pasaulyje savižudybių skaičius, plačiai paplitusi įvairiai pasireiškianti prievarta, besaikis girtavimas.    

Be to, viešoje erdvėje, televizijos laidose, spaudoje kone kasdien galima aptikti tokios informacijos ir tokių 

reiškinių, kai atvirai šaipomasi iš žmogaus, tyčiojamasi iš jo. Kol viešoje erdvėje vieni suaugę žemins kitus 

suaugusiuosius, tokie elgesio pavyzdžiai menkins prevencinių programų naudą mokyklose. 

2. Konkursas-žurnalistinis tyrimas „Kas mus moko tyčiotis” (toliau konkursas) yra Veiksmo savaitės „Be 

patyčių 2016“ veiklos dalis. 

3. Konkurso tikslas – paskatinti vyresnių klasių moksleivius analizuoti televizijos, radijo laidas, viešoje 

erdvėje publikuojamus straipsnius ir atrasti patyčių technologijas, naudojamas populiarumui siekti, bei 

nagrinėti, kaip tai veikia jų bendraamžius. 

4. Konkursą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Žmogaus 

teisių portalas „Mano teisės“. 

5. Konkurso tyrimo temos gali būti įvairios: pvz.: „Ar suaugusieji viešoje erdvėje elgiasi etiškai?“, „Kas yra 

humoras, o kas patyčios?“, „Televiziniai personažai mokantys mus tyčiotis“, „Televizinių konkursų žiuri 

elgesys ir patyčios“; „Iš kokių socialinių grupių viešojoje erdvėje tyčiojamasi dažniausiai?“; „Nekorektiškiausi 

laidų vedėjai/ žurnalistai“ ir kt. 

 

II. KONKURSO OBJEKTAS 

 

6. Konkurso objektas – žurnalistinis tyrimas „Kas mus moko tyčiotis?”, kurio metu pasirinktinai gali būti 

parengti analitiniai straipsniai ar vaizdo reportažai. 

 

 III. KONKURSO DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti 14-19 metų moksleiviai. 

 



  
 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO TVARKA IR VERTINIMAS 

 

PATEIKIMAS 

Straipsnis  Straipsnį ir dalyvio anketą (1 priedas) atsiųsti el. 

paštu jolanta@lvjc.lt    

Didesnės apimties nei 10 MB 

dokumentui siųsti 

rekomenduojame naudotis  

“Wetransfer” tarnyba. 

Vaizdo 

reportažas  

Pateikti www.youtube.com platformoje, 

nuorodą įrašius į dalyvio anketą (1 priedas) 

pastarąją atsiųsti el. paštu jolanta@lvjc.lt    

Įrašo raiška turi būti nuo 720 px, 

ilgis iki 5 min., įrašo duomenų 

srautas ne mažesnis negu 300 kbps. 

Darbai pateikiami iki 2016 m. kovo 7 d. 

 

8. Darbus vertins komisija, sudaryta iš partnerių organizacijų atstovų.  

9. Komisijos taikomi konkurso darbų vertinimo kriterijai: 

 sugebėjimas plėtoti pasirinktą temą;  

 sugebėjimas argumentuoti, iliustruoti faktais, įdomiomis detalėmis;  

 sakinių (kalbos) taisyklingumas ir vaizdingumas;  

 stiliaus savitumas, aiškumas;  

 atitikimas pagrindinei konkurso idėjai „Kas mus moko tyčiotis?”.  
 

V. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

10. Organizatoriai turi teisę atsiųstus darbus naudoti konkurso nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, 

nemokėdami jų autoriams honorarų.  

11. Geriausi darbai bus publikuojami Žmogaus teisių portale „Mano teisės“ bei LVJC tinklapyje. 

12. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti diplomais, pasirašytais Žurnalistų etikos inspektorės Gražinos 

Ramanauskaitės-Tiumenevienės ir LVJC Direktoriaus bei rėmėjų prizais. 

13. Geriausių darbų autorių mokytojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais. 

14. Kokurso nugalėtojai bus apdovanoti Veiksmo savaitės „Be patyčių“ Veiksmo dienos, vyksiančios 2016 m. 

kovo 18 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, metu. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.  
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1 priedas 

  

 

KONKURSO-ŽURNALISTINIO TYRIMO 

„Kas mus moko tyčiotis?”  

 

DALYVIO ANKETA 

 

Informacija apie dalyvį 

Dalyvio vardas, pavardė   

 

Dalyvio amžius  

El. paštas  Telefono Nr.  

Ugdymo įstaigos 

pavadinimas 
 

Mokytojo  vardas, pavardė  

 
 

El. paštas   Telefono Nr.  

Siunčiamo darbo tipas 

(pabraukti) 
Vaizdo reportažas   Straipsnis     

Nuoroda www.youtube.com 

adresas (jeigu yra) 
 

Siunčiamo darbo 

pavadinimas 

 

Užpildytas anketas ir atliktą tyrimą siųsti el.p. jolanta@lvjc.lt iki kovo 7 d. 
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