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DEL KONKURSU VERTINIMO KOMISIJU SUDARYMO IR VEIKLOS

Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos specialiqiq tydmq tamybos Klaipedos valdyboje
buvo sulaukta nusiskundimq del ivairiq Klaipedoje organizuojamq mokiniq k[rybiniq darbtl ar
atlikimo meno konkursq vertinimo komisijq sudarymo tvarkos bei abejoniq del vertinimo komisijq
priimtq sprendimq objekfiumo, pagristumo ir nesaliSkumo.

[vairiq konkursq tikslas yra ivertinti atlikejq meistri5kum4 ir menini tygi, iSaiSkinfi
gabiausius ir talentingiausius mokinius ivairiose meno srityse bei ugdyti jq kfrrybiSkum4, tadiau
pagrindinis tikslas - skatinti mokiniq mokymosi motyvacij4 bei jq nor4 papildomai gilinti Zinias ir
gebejimus pasirinktoje srityje. Kartais skubotai ar neapgalvotai sudaryta konkurso vertinimo komisija
arba nepakankamai motyvuoti ir tinkamai nei5ai5kinti vertinimo kbmisijos sprendimai daro
mokiniams didelg moraling Lal4, nes ne tik verdia juos abejoti komisijos nariq ne5aliSkumu ir
s4Ziningumu, bet ir griauna jau susiformavusius dorovinius pagrindus, tikejim4 teisingumu ir pan.

Btitent vaikysteje ir paauglysteje susiformavusios moralines ir vertybines nuostatos yra
ypatingai svarbios Zmogaus gyvenime, todel sifilome Jums darkart4 atkreipti atsakingq uZ tai asmenq
demesi i etikos principq laikym4si ir interesq konfliktq prevencij4. Manome, kad bttq tikslinga
mokymo istaigq Mokytojq tarybose arba metodiniuose susirinkimuose ar Metodinese tarybose aptarti
konkursq vertinimo komisijq formavimo principus, i komisijas itraukti kompetentingus ir
nepriekai5tingos reputacijos specialistus, siekti maksimalaus komisijos nariq nesaliSkumo (pvz.,
nustatyti nusiSalinimo butinybg, esant interesq konfliktui, uZpildyti neialiSkumo pasiZadejim4 ar
pan.).

Atkreipiame demes[, kad tokios ptiemones, mlsq manymu, galetq btti veiksmingos, siekiant
nepotizmo, protekcionizmo aprai5kq uZkardymo bei sumaZintq tikimybg, kad gali bflti
piktnaudZiaujama vertinimo komisijq nariams suteiktomis galiomis. Ir taip b[tq prisidedama prie
antikorupcines aplinkos klrimo ir antikorupcines kultiiros formavimo visuomeneje.
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