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MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2022 METŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS.  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklų edukacinių erdvių 2022 metų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja 

Konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką. 

Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). Konkursas skirtas 

geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), neformaliojo vaikų švietimo ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms (toliau kartu 

vadinama – Mokyklos) išrinkti ir paskatinti. 

 

II SKYRIUS.  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Konkurso tikslas – aktyvinti Mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų 

naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas Mokyklos bendruomenę. 

3. Konkurso uždaviniai: 

3.1. skatinti Mokyklų bendruomenes kurti edukacines erdves;  

3.2. skatinti Mokyklas mokinių ugdymo(si) procesą organizuoti edukacinėse erdvėse; 

3.3. skleisti gerąją Mokyklų edukacinių erdvių kūrimo bei visapusiško jų panaudojimo patirtį. 

 

III SKYRIUS. 

KONKURSO DALYVIAI 

 

4. Konkurse gali dalyvauti: 

4.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklos; 

4.2. bendrojo ugdymo mokyklos (išskyrus suaugusiųjų mokyklas); 

4.3. profesinio mokymo įstaigos;  

4.4. neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos. 



5. Mokyklų, dalyvaujančių Konkurse, edukacinių erdvių vertinimas skiriasi priklausomai 

nuo dalyvavimo patirties: 

5.1. Mokyklų, netapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų Konkurse, edukacinės erdvės 

vertinamos atsižvelgiant į vertinimo sritis (2 priedas). 

5.2. Mokyklų, tapusių nugalėtojomis 2018 arba 2020 metų Konkurse, vertinami tik 

edukacinių erdvių pokyčiai nuo paskutinio laimėto Konkurso, atsižvelgiant į vertinimo sritis (2 

priedas). 

6. Mokykla, tapusi nugalėtoja 2018 arba 2020 metų konkurse, įgyja teisę tapti vienos 

mokyklos, nedalyvavusios 2018 ir 2020 metų Konkursų nacionaliniuose etapuose, mentore ir padėti 

šiai Mokyklai pasirengti Konkursui. Kuruojama mokykla gali būti iš kitos savivaldybės ir iš kitos 

mokyklų grupės (pagal nuostatų 4 punktą), nei mokykla mentorė. Jei kuruojama Mokykla nugali 

nacionaliniame etape, Mokykla mentorė gauna 20% papildomų konkursinių balų. 

 

IV SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursas organizuojamas 2022 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais dvejais etapais: 

7.1. savivaldybių etapas – iki 2022 m. gegužės 13 d.; 

7.2. nacionalinis etapas – iki 2022 m. liepos 29 d. 

8. Už Konkurso organizavimą savivaldybių etape atsakingos savivaldybių administracijos, 

nacionaliniame etape – Centras. 

9. Konkurso savivaldybių etapo organizavimas: 

9.1. Sudaroma savivaldybės Mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija (toliau – 

Savivaldybės komisija). Jai vadovauja savivaldybės etapo Konkurso koordinatorius (toliau – 

Koordinatorius). Juo gali tapti kompetentingas ir savivaldybės švietimo sistemą pažįstantis asmuo 

(nebūtinai savivaldybės tarnautojas). Savivaldybių komisija sausio mėnesį informuoja savivaldybės 

teritorijoje veikiančias Mokyklas apie konkursą ir jo eigą.  

9.2. Į Savivaldybės komisijos sudėtį rekomenduojama įtraukti švietimo, visuomenės 

sveikatos specialistus, aplinkosaugininkus, gamtininkus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, 

vietos bendruomenės narius, kitus kompetentingus asmenis. 

9.3. Iki vasario 18 d. el. paštu tomas.pocius@lmnsc.lt Savivaldybių komisijos informuoja 

apie dalyvavimą Konkurse ir praneša Koordinatoriaus kontaktus. 

9.4. Konkurse dalyvaujančios Mokyklos užpildo dalyvio anketą (1 priedas) bei pateikia ją 

Koordinatoriui. Savivaldybių komisijos, išnagrinėjusios anketas, vertina Mokyklų edukacines 

erdves vietoje, atsižvelgdamos į rekomenduojamas vertinimo sritis (2 priedas). 
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9.5. Savivaldybės komisija išrenka geriausiai edukacines erdves kuriančias ir ugdymo(si) 

procese naudojančias Mokyklas. Nacionaliniui etapui pateikiamos ne daugiau nei 5 savivaldybės 

Mokyklos, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybes, kurios gali pristatyti ne 

daugiau nei 10 Mokyklų. 

9.6. Savivaldybės komisijos iki gegužės 13 d. atsiunčia el. paštu tomas.pocius@lmnsc.lt 

savivaldybės etapo Konkursą laimėjusių Mokyklų sąrašą (3 priedas) ir jų dalyvių anketas (1 

priedas) .doc formatu. 

10. Konkurso nacionalinio etapo organizavimas: 

10.1. Nacionalinio etapo komisijos sudėtis (toliau – Nacionalinė komisija) tvirtinama Centro 

direktoriaus įsakymu. 

10.2. Nacionalinė komisija gegužės–liepos mėnesiais vertina vietoje Savivaldybių komisijų 

atrinktų Mokyklų edukacines erdves pagal su jų vadovais suderintą grafiką. 

10.3. Rugpjūčio mėnesį Centro interneto puslapyje www.lmnsc.lt skelbiami Konkurso 

nacionalinio etapo nugalėtojai. 

 

V SKYRIUS.  

KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

11. Rekomenduojama savivaldybių administracijoms viešai paskelbti išrinktus Konkurso 

nugalėtojus internete, spaudoje ir apdovanoti. 

12. Nacionalinio etapo nugalėtojams įteikiamos lentelės „2022 metų mokyklų edukacinių 

erdvių konkurso nugalėtojas“. 

13. Nugalėtojai apdovanojami organizatorių ir rėmėjų dovanomis, kviečiami dalintis gerąja 

patirtimi nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei mokymuose. 

_______________________________ 
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