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NACIONALINĖS VIKTORINOS 5–10 KLASIŲ MOKINIAMS 

„GLOBALIOS PROBLEMOS: ŽEMĖ, ORAS IR VANDUO“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 5–10 klasių Nacionalinės ekologinės viktorinos „Globalios problemos: žemė, oras ir 

vanduo“ (toliau – Viktorinos) nuostatai reglamentuoja žaidimo organizavimo, užduočių 

atlikimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

2. Viktorina yra tarptautinei iniciatyvai „Globalaus švietimo savaitė 2022“ skirto renginių 

ciklo dalis. 

3. Viktoriną organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). 

4. Viktorinos koordinatorius – Centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas 

Tomas Pocius, tel. (8 6) 043 51 69, el. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt. 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Viktorinos tikslas – plėtoti mokinių gebėjimus ekologiniame ir gamtiniame ugdyme, 

globalaus švietimo kontekste, taikant patrauklius, įdomius veiklos metodus, kuriant nuotolinio mokymo 

galimybes neformaliajame ugdyme. 

5. Viktorinos uždaviniai: 

5.1 skatinti mokinių domėjimąsi ekologija, supančiu pasauliu, gamta; 

5.2 stiprinti konkurso dalyvių kognityvinę motyvaciją; 

5.3 dirbant mokymosi bendradarbiaujant metodu, vystyti mokinių gebėjimą dirbti komandose, 

kūrybiškumą, komunikacinius gebėjimus; 

5.4 paskatinti jaunimą apmąstyti savo tapatybę ir įpročius greitai besikeičiančiame pasaulyje. 

 

III.  DALYVIAI 

 

6. Viktorinoje gali dalyvauti šalies bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo švietimo 

institucijų 5–10 klasių mokiniai. 

 

IV. ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokytojas suburia dešimties gamta, ekologija ir pasaulio pažinimu besidominčių mokinių 

komandą. Komandos nariai išrenka komandos kapitoną. 

8. Mokytojas komandą užregistruoja paspaudęs ant nuorodos šiame puslapyje: 

https://www.lmnsc.lt/renginys/globalios-problemos-zeme-oras-ir-vanduo/ 

9. Viktorina vyksta trimis etapais (lapkričio 17 d. – „Žemė“; lapkričio 22 d. – „Oras“; lapkričio 

24 d. – „Vanduo“). Komandos gali dalyvauti visuose arba tik pasirinktuose etapuose. 

10. Kiekvieno etapo metu, nustatytu laiku Youtube platformoje prisijungusioms dalyvių 

komandoms perskaitomi žaidimo klausimai, atsiunčiama nuoroda su anketa atsakymams surašyti. 

Komandų nariai pasitardami turi pabandyti teisingai atsakyti į kuo daugiau užduotų klausimų. Vienam 
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klausimui atsakyti suteikiama viena minutė. Pasibaigus skirtam laikui, komandų kapitonai atsiunčia 

žaidimo organizatoriui savo komandų atsakymus. Daugiausia teisingų atsakymų pateikusi komanda 

tampa etapo nugalėtoja. 

11. Komanda surinkusi daugiausia taškų per visus tris žaidimo etapus tampa Nacionalinės 

viktorinos nugalėtoja. 

 

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS 

 

12. Komandų pateiktus atsakymus vertina vertinimo komisija, bei Centro darbuotojai. 

13. Vertinant atsižvelgiama į komandos užduočių atlikimo rezultatus. 

14. Komandos prizininkės apdovanojamos organizatorių dovanomis, mokinius rengę mokytojai  

– padėkos raštais. 

15. Viktorinos laimėtojai skelbiami Centro tinklapyje www.lmnsc.lt. 

________________________________ 


