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EKOLOGINIO KONKURSO „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ (toliau – Konkursas), nuostatai
reglamentuoja konkurso tikslą ir uždavinius, darbų pateikimo sąlygas, darbų vertinimo ir nugalėtojų
apdovanojimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
LMNŠC) ir Vilniaus universiteto botanikos sodas (toliau – VU Botanikos sodas). Konkurso
partneriai: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi augalais ir jų panaudojimo galimybėmis
kuriant sveiką edukacinių erdvių aplinką bei ugdyti atsakomybę už savo aplinką.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. pažinti pagrindinius augalo organus (šaknis, stiebus, lapus, žiedus, vaisius, sėklas)
ir ekologinių veiksnių (šviesos, šilumos, vandens) įtaką augalų augimui;
4.2. plėsti edukacinių erdvių želdinimui naudojamą augalų asortimentą;
4.3. ugdyti gamtojautą, kūrybiškumą, savarankiškumą.
III. KONKURSO DALYVIAI
5. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų profesinio mokymo
įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų pavieniai 1–12 klasių
mokiniai, būreliai, klubai, klasės;
5.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vaikai iki 5 (6) metų);
5.2. šeimos.
IV. KONKURSO SĄLYGOS
6. Konkurso tema – „Augalų spalvos“
7. konkurso dalyviai įsirengia žaliąsias palanges, klasėse ir kitose patalpose (mokyklų,
koridoriuose, valgyklose, namuose) naudodami augalus, išsiskiriančius tiek lapų ir stiebų žalumos
atspalviais, tiek spalviniai žiedais;
7.1. tyrinėdami augalų spalvinę įvairovę, susipažįsta su augalo dalimis, išmoksta
derinti įvairiaspalvius augalus vidaus erdvėse;
7.2. aptaria jų atskirų dalių spalvas, lapų, žiedų formas, reikšmę augalo gyvenime;
7.3. sukuria augalų kompozicijas mokyklos/namų edukacinėse erdvėse naudodami kuo
didesnę spalvinę augalų gamą.
8. Nufotografuotus darbus registruoja komandos vadovai (mokytojai), šeimos
kategorijose gali pildyti ir vienas iš tėvų užpildydami dalyvio anketą iki 2022 m. gegužės 2 d.
(įskaitytinai). Dalyvio anketa https://www.lmnsc.lt/formos/mano_zalioji_palange/

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
9. Konkursui pateikti darbai vertinami kategorijose:
9.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbai;
9.2. bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų darbai;
9.3. neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų, būrelių,
klubų darbai;
9.4. šeimų darbai.
10. Vertinimo kriterijai:
10.1. žaliosios palangės, edukacinės erdvės dermės tarpusavyje ir aplinkoje;
10.2. žaliosios palangės, edukacinės erdvės įrengimo originalumas ir jos panaudojimas
ugdymo procese;
10.3. augalų vystymosi priklausomybės nuo ekologinių veiksnių stebėjimas ir
fiksavimas;
10.4. augalų rūšių parinkimas pagal temą;
11. Vertinimas vyksta etapais:
11.1. I etape darbus vertina komisija, kurią sudaro augalų želdinimo specialistai,
gamtininkai, mokslininkai;
11.2. II etape dalyvauja geriausių darbų autoriai: geriausi darbai viešinami likus ne
mažiau kaip savaitei iki baigiamojo renginio.
12. Balsuodami geriausius darbus gali įvertinti LMNŠC Facebook ir tinklalapio
www.lmnsc.lt, lankytojai.
13. Daugiausia balsų surinkusios žaliosios palangės autoriui (-iams) įteikiamas „Metų
žaliosios palangės“ sertifikatas.
14. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2022 m.
gegužės 20 d. VU botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius).
15. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami LMNŠC, VU Botanikos sodo
diplomais ir dovanomis, jų vadovai – padėkos raštais.
16. Konkurso laimėtojai skelbiami LMNŠC tinklalapyje www.lmnsc.lt.
17. I etapo komandų vadovams (mokytojams), kurių darbai atitiko vertinimo kriterijus,
bus išsiųstos elektroninės pažymos apie mokinio ar mokinių komandos dalyvavimą konkurse.
18. Konkurso koordinatoriai – LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus
metodininkė Ingrida Kučiauskienė, tel.: (8 5) 267 0060, el. paštas ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt, ir
VU botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Ryliškienė, (8 5) 236
6016 , el. paštas rasa.ryliskiene@bs.vu.lt (ikimokyklinio ugdymo įstaigos).
_______________________

