
 

 

UAB „Robert Bosch“  

konkurso „Įgyk įgūdžių su Bosch“  

TAISYKLĖS 

 

 
1. KONKURSO ORGANIZATORIUS  

Konkursą organizuoja ir prizus teikia UAB „ROBERT BOSCH“. 

2. KONKURSO TIKSLAS  

Konkurso tikslai: 

• didinti mokinių domėjimąsi amatininkų profesijomis; 

• teikti praktinę paramą Lietuvos mokykloms, vykdančioms (dizaino ir) 

technologijų programas, ugdančioms atitinkamus įgūdžius, įskaitant medžio ir 

metalo darbams reikiamus įgūdžius. 

3. KONKURSO DALYKAS 

Dizaino ir technologijų  mokytojo / dėstytojo, kuris atstovauja savo švietimo įstaigą, 

pateikta paraiška apima: 

• užpildytą paraiškos formą (teksto turi būti ne daugiau kaip 3 000 simbolių (be 

tarpų)) PDF formatu; 

• vaizdinę medžiagą – nuotraukas  (iki 10 nuotraukų; * .jpeg arba * .jpg formatu) 

ir (arba) filmuotą medžiagą (ne ilgesnės kaip 2 minučių trukmės; * .mov or * 

.mp4 formatu), kuriuos galima pridėti kaip atskiras rinkmenas. 

Paraišką taip pat gali teikti mokinys ar mokinių grupė, tačiau ji turi būti parengta 

dalyvaujant dizaino ir technologijų mokytojui / dėstytojui.  

4. KONKURSO PRIZINIS FONDAS 

Prizas įteikiamas mokyklai (bendrojo, specialiojo ugdymo arba profesinei mokymo 

įstaigai), kurios paraiška paskelbta nugalėtoja. Kiekvienoje mokyklų kategorijoje 

(bendrojo, specialiojo ugdymo arba profesinio mokymo) išrenkamas vienas (1) 

nugalėtojas. Laimėjusios mokyklos turės galimybę su „Bosch“ elektrinių įrankių 

specialistų pagalba pasirinkti reikiamus „Bosch“ elektrinius įrankius / prietaisus / 

gaminius, kurių vertė siekia atitinkamą prizo dydį: 

• nugalėtojas bendrojo ugdymo kategorijoje – „Bosch“ elektrinių prietaisų už 

1000,00 Eur (be PVM); 



 

 

• nugalėtojas specialiojo ugdymo įstaigų kategorijoje – „Bosch“ elektrinių 

prietaisų už 1000,00 Eur (be PVM); 

• nugalėtojas profesinio mokymo įstaigų kategorijoje – „Bosch“ elektrinių 

prietaisų už 1000,00 Eur (be PVM). 

 

5. KONKURSO DALYVIAI 

Konkurse gali dalyvauti bet kuri Lietuvos bendrojo, specialiojo, profesinio švietimo 

įstaiga, savo programoje siūlanti dizaino ir technologijų dalykus, įskaitant medžio ir 

metalo darbų įgūdžių ugdymą. 

• Bendrojo ugdymo įstaiga reiškia pradinę, vidurinę mokyklą arba gimnaziją, kuri 

vykdo bendrojo švietimo programą. 

• Specialiojo ugdymo įstaiga reiškia švietimo įstaigą, kuri vykdo švietimo 

programą vaikams su specialiaisiais poreikiais, t.y. turintiems regėjimo, klausos, 

kalbos, protinės raidos sutrikimų, sergantiems sunkiomis somatinėmis ligomis, 

turintiems judėjimo ir raumenų bei kaulų sutrikimų, sergantiems psichinės 

sveikatos ligomis ir turintiems mokymosi sunkumų.  

• Profesinio mokymo įstaiga reiškia švietimo įstaigą (kolegiją, technikos mokyklą 

ir pan.), kuri įgyvendina tam tikrų profesijų švietimo programą, suteikia profesinę 

kvalifikaciją ir sudaro galimybes tobulinti profesines kompetencijas. 

Kiekviena ugdymo įstaiga gali teikti po vieną paraišką. 

6. PARAIŠKOS TIKSLAS IR PATEIKIMAS 

Bendrojo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos kviečiamos pildyti ir teikti 

nustatytos formos paraiškas (1 priedas). Paraišką sudaro:  

• antraštinis paraiškos lapas; 

• paraiškos tekstas (ne daugiau kaip 3 000 simbolių be tarpų), spausdintas 

kompiuteriu,  lietuvių kalba, * .pdf formatu: 

o bendras turimų medžiagų ir technikos aprašymas (nebūtina minėti konkrečių 

gamintojų ir prietaisų modelių); 

o informacija apie įvykdytus projektus ir pasiekimus (pvz., jau atlikti darbai, 

kitų konkursų ir olimpiadų rezultatai); 

o būsimų projektų ir iniciatyvų, kurios planuojamos, aprašymas, kaip 

pagrindimas, kodėl konkreti mokykla nusipelnė naujų „Bosch“ įrankių. 

• Vaizdinė medžiaga – nuotraukos (ne daugiau kaip 10 nuotraukų; * .jpeg arba * 

.jpg formatu) ir / arba filmuota medžiaga (kurios trukmė ne ilgesnė kaip 2 



 

 

minutės; * .mov arba * .mp4 formatu), kuri gali būti prisegta atskiromis 

rinkmenomis. 

7. PARAIŠKOS PATEIKIMAS IR TERMINAS 

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. spalio 15 d., siunčiant el. paštu  

mokykluvarzybos@lv.bosch.com, laiško temoje įrašant „Paraiška mokyklų konkursui“.   

Gavus paraišką, joje nurodytu el. paštu siunčiamas patvirtinimo laiškas. Jeigu 

patvirtinimo laiško negaunate per vieną darbo dieną, prašome susisiekti su taisyklėse 

nurodytu asmeniu. 

8. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS 

Konkursui pateiktas paraiškas vertins ir konkurso laimėtojus išrinks konkurso vertinimo 

komisija. Paraiškos formoje pateikta informacija bus vertinama pagal šiuos kriterijus:  

• Naujų elektrinių prietaisų poreikis; 

• Kūrybingumas įgyvendinant ankstesnius projektus; 

• Pajėgumas įgyvendinti projektus ateityje. 

Finalininkai bus paskelbti 2021 m. lapkričio 3 d., informaciją siunčiant el. paštu 

paraiškų teikėjų nurodytais el. pašto adresais bei paskelbiant „Bosch Lietuva“ 

Facebook paskyroje. 

Konkurso vertinimo komisijos sprendimu finalininkų aprašymai ir nuotraukos ir (arba) 

filmuota medžiaga, kurią pateikė į finalą atrinkti paraiškų teikėjai, bus paskelbti „Bosch 

Lietuva“ Facebook paskyroje, kurioje nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 22 d. (10 val.) bus 

galima balsuoti. Balsuoti Facebook naudotojai galės spausdami teigiamų emocijų 

piktogramas (Like, Love, Care, Haha, Wow). Finalininkai bus reitinguojami pagal 

surinktų teigiamų emocijų piktogramų skaičių. Į neigiamų emocijų piktogramas – Sad, 

Angry – atsižvelgiama nebus.  

Konkurso vertinimo komisijos ir Facebook balsai bus susumuoti ir išrinktas kiekvienos 

kategorijos nugalėtojas. Lapkričio 24 d. bus paskelbti konkurso laimėtojai – jie gaus 

šią informaciją el. pašto adresais, kuriuos nurodė savo paraiškoje. Nugalėtojai taip pat 

bus paskelbti „Bosch Lietuva“ Facebook paskyroje ir pranešime žiniasklaidai.  
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9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Pateikdami paraišką konkursui mokyklos, mokytojai ir mokiniai sutinka, kad jų 

pasakojimai ir nuotraukos ir (arba) vaizdo medžiaga būtų skelbiami „Bosch Lietuva“ 

tinklalapyje www.bosch.lt, „Bosch Lietuva“ Facebook paskyroje, o informacija apie 

nugalėtojus būtų įtraukta į pranešimą žiniasklaidai. 

 

Dalyvaudami konkurse nuotraukų ir vaizdo medžiagos siuntėjai atsako už žmonių, 

rodomų tokioje medžiagoje, sutikimą ją skelbti arba perduoti trečiosioms šalims 

konkurso vykdymo tikslais.  

 

Dalyvaudami šiame konkurse, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika 

ir „Bosch Lietuva“ Facebook kanalo duomenų privatumo pranešimu ir sutinkate, kad 

Jūsų duomenys būtų perduodami ir tvarkomi, siekiant įteikti Jums prizą. 

 

Kilus klausimų, prašome susisiekti su konkurso koordinatoriumi: 

Ramūnas Grabaliauskas, Ramunas.Grabaliauskas@lv.bosch.com, +370 6 1015330. 

 

Konkurso taisyklės išdėstytos 4 (keturiuose) lapuose ir yra privalomos visiems 

konkurso dalyviams.  
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