PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. R1-88
NACIONALINIO KONKURSO „PAMOKA GAMTOJE: SVAJOKIME DRAUGE!“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
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 prie AM).
3. Konkurse naudojamos ši pagrindinė sąvoka:
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;
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 draustiniais 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 ikimokyklinio, 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 7 mokiniai.
Komandų skaičius iš vienos ugdymo įstaigos, organizacijos neribojamas. Komandai gali vadovauti
mokytojas (-ai) / vadovas (-ai). Atsižvelgiant į šalyje vyraujančią Covid-19 rizikos prevencijos situaciją
konkurso dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų
ribojimų ir rekomendacijų.
7. Konkursas organizuojamas šiose 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. Konkurso tema – Pažintiniai takai.
8.1. Leiskitės į pažinimo keliones po saugomose teritorijose įrengtus takus, pažink gamtos ir
kultūros vertybes, domėkis aplinkui esančia biologine įvairove, patirk pažinimo džiaugsmą ir, aišku,
nuotykius. Pažintiniai takai
- https://www.pamatyklietuvoje.lt/keliones/topai/graziausi-lietuvossaugomu-teritoriju-pazintiniai-takai/60
9.5. filmuotą medžiagą (iki 5 min.) atsiųsti įkeliant failą į google diską arba atsiunčiant
medžiagą wetransfer.com ar kitais būdais el.paštu petkus.gediminas@gmail.com arba
gediminas.petkus@lmnsc.lt iki 2022 m. rugpjūčio 15 d.
10. Atsiųsti darbai nuo 2022 m. rugpjūčio 20 d. bus viešinami Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro internetiniame puslapyje www.lmnsc.lt. Įdomiausi darbai bus apdovanoti LMNŠC ir
VSTT prie AM prizais, o daugiausia publikos balsų surinkusio filmuko kūrėjų komanda bus
apdovanota specialiu „Skalvijos“ kino akademijos įsteigtu prizu.
V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Veiklas vertina LMNŠC direktoriaus įsakymu patvirtinta vertinimo komisija. Darbai
vertinami pagal amžiaus grupes.
12. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2022 m. rugsėjo mėn. 8
d. Pagramančio regioniniame parke.
13. Prizininkai apdovanojami LMNŠC ir VSTT prie AM diplomais.
14. Konkurso dalyviai gaus el. pažymas apie dalyvavimą konkurse.
15. Pateikdami darbus konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui
neatlygintinai suteikia konkurso organizatoriams neišimtines teises viešai skelbti atsiųstą filmuotą
medžiagą, naudoti darbus gamtamokslinio ugdymo veiklose.
16. Konkurso organizatoriai – LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas
Gediminas Petkus, tel., 8 616 13 348, el. paštas gediminas.petkus@lmnsc.lt ir VSTT Viešųjų ryšių
specialistė Diana Rakauskaitė, tel. (8 5) 270 9048, el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt
_____________________________________

