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NACIONALINIO KONKURSO „PAMOKA GAMTOJE: SVAJOKIME DRAUGE!“
NUOSTATAI
I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“ (toliau – konkursas) nuostatai
reglamentuoja konkurso organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) ir
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT).
3. Konkurse naudojamos šios pagrindinės sąvokos:
3.1. Pamoka gamtoje – ribotos trukmės (dažniausiai iki 2 akademinių valandų)
gamtamokslinės edukacijos veikla saugomoje teritorijoje, įgyvendinama žaliosiose mokymo aplinkose
arba, nesant galimybės, – lankytojų centruose, gamtos mokyklose;
3.2. Edukacinė programa – saugomoje teritorijoje vykdoma ribotos trukmės veikla (nuo kelių
valandų ir ilgesnė), kurios metu, naudojant patrauklias dalyviams (mokiniams bei kitoms grupėms –
šeimoms, suaugusiesiems ir kt.) metodikas ir skirtingas ugdymo aplinkas, atliekamos edukacinio
pobūdžio užduotys;
3.3. Lankytojų centras – pastatas valstybiniame parke, kur teikiama informacija apie
saugomas gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei lankymosi galimybes, taip pat gamtosauginį
švietimą.
3.4. Gamtos mokykla – erdvė (teritorija ir pastatas/pastatai) skirta gamtosauginiam ugdymui,
betarpiškam gamtos vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės pažinimui gamtoje, gyvūnams,
augalams, gamtos reiškiniams stebėti bei suvokti, aktyviai dalyvaujant mokymosi procese.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Konkurso tikslas – stiprinti švietimo institucijų ir saugomų teritorijų bendradarbiavimą,
sudarant sąlygas gamtamokslinio ugdymo plėtotei naujose mokymo aplinkose, skatinant institucinį
integralumą ir partnerystę.
5. Konkurso uždaviniai:
5.1. supažindinti mokinius ir mokytojus su edukacijos galimybėmis ir žaliosiomis mokymo
aplinkomis bei kultūros vertybėmis saugomose teritorijose;
5.2. įtraukti švietimo institucijas į saugomų teritorijų pamokų gamtoje ir edukacinių programų
kūrimą ir vykdymą, ieškant formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajų;
5.3. prisidėti prie universalių viešos prieigos gamtamokslinės edukacijos išteklių bazės kūrimo.
III. KONKURSO DALYVIAI
6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, formalųjį ugdymą papildančių
bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinių komandos, kitos mokinių komandos (vaikų ir jaunimo
organizacijos, klubai, būreliai). Komandą gali sudaryti ne daugiau kaip 5 mokiniai. Komandų skaičius
iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos neribojamas. Komandai gali vadovauti mokytojas (-ai)/
vadovas (-ai).
7. Konkursas organizuojamas amžiaus grupėse:
7.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai;
7.1. I amžiaus grupė – 1–4 klasių mokiniai;

7.2. II amžiaus grupė – 5–8 klasių mokiniai;
7.3. III amžiaus grupė – 9–11 klasių mokiniai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Komandų, norinčių dalyvauti konkurse, elektroninė registracija vyksta iki 2018 m. gegužės 1
d. adresu https://www.lmnsc.lt/formos/pamoka_gamtoje/
9. Konkurse dalyvaujančios komandos pasirenka saugomą teritoriją ir joje organizuoja pamoką
gamtoje – miške:
9.1. atlieka gamtosauginius darbus: stebi, tyrinėja ir tvarko mišką;
9.2. kartu su saugomos teritorijos specialistais, suranda, pažįsta ir atskiria mažiau žinomas
medžių ir krūmų rūšis saugomoje teritorijoje ir pan.;
9.3. ieško skirtingų medžių rūšių senų individų, juos pažįsta ir aprašo sukurdami „medžio pasą“,
kuriame: medžio nuotrauka, medžio pavadinimas, geografinės koordinatės, aukštis, apimtis, tūris,
amžius, susietas su Lietuvos/pasaulio/miestelio gyvenimo faktais, etnokultūra, kt.
10. Parengia vienos pamokos gamtoje detalų aprašą pagal 1 priede pateiktą formą. Ją, kartu su
priedais (pvz.: atskiromis nuotraukomis, užduočių ar stebėjimų lapais mokiniams) prisega elektroninės
registracijos formoje.
11. Konkursui gali būti pateikiamos ir integruotos pamokos.
12. Rekomenduojama atliekant veiklas miške į pagalbą pasikviesti artimiausios urėdijos
miškininkus.
13. Konkurso dalyviai veiklas atlieka ir atsiunčia iki 2018 m. birželio 30 d.
V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Veiklas vertina LMNŠC direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.
15. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2018 m. rugsėjo
pabaigoje Vištyčio regioniniame parke.
16. Prizininkai apdovanojami LMNŠC ir VSTT prie AM diplomais, dovanomis.
17. Konkurso dalyviams bus įteikti pažymėjimai.
18. Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui
neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises viešai skelbti atsiųstus darbus,
nuotraukas, naudoti juos gamtamokslinio ugdymo veiklose.
19. Konkurso organizatorės – LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė
Aušrinė Demšienė, tel. (8 5) 267 0060, 8 678 16 553, el. paštas ausrine.demsiene@lmnsc.lt, ir VSTT
Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė, tel. (8 5) 270 9048, el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt.
_________________________________

