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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“, skirto Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 
metų minėjimui (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). 

 

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. Suteikti žinių apie 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.Apžvelgti pirmojo lietuvių botaniko Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos palikimą; 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti: 
5.1. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vaikai iki 5 (6) metų); 

5.2. Bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų pavieniai 1–12 klasių mokiniai, būreliai, 

klubai, klasės, šeimos. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

6. Konkurso tema – „Mano augalo vardas“. 
7. Konkurso dalyviai įsirengia žaliąsias palanges ugdymo įstaigų, kitų patalpų 

erdvėse, sukuria užaugintų augalų kompozicijas pasirinkdami kelis savo užaugintus augalus. 

8. Auginamų augalų rūšys konkurso nuostatais neribojamos. Ugdymo įstaigose 
neauginami nuodingi, sveikatai galintys pakenkti augalai.  

9. Susipažinę su lietuviškojo augalų vardyno ypatybėmis, augalų vardų teikimo 
bendrosiomis taisyklėmis, mokiniai pasirenka keletą savo užaugintų augalų ir bando suteikti 

jiems vardus. Kuriant vardus sužinomas augalo lietuviškas vardas ir nustatoma, kas lėmė vardo 

suteikimą. Ieškoma liaudiškų, žmonių sukurtų augalo vardų (jei tokių yra). Kartu su mokytoju 

bandoma sukurti pasirinktų ir auginamų augalų naujus vardus atsižvelgiant į augalo išvaizdą, 

savybes, patirtis auginant augalą. 

10. Konkursui pateikiama tik viena dalyvių pasirinkta palangės nuotrauka. Geriausi ir 
įdomiausi mokinių sukurti vardai pateikiami kartu su dalyvio anketa. 



Darbus registruoja komandos vadovai/mokytojai (šeimų kategorijoje tėvai) užpildydami dalyvio 

anketą iki 2021 m. gegužės 3 d. (įskaitytinai). Dalyvio anketa 

https://www.lmnsc.lt/formos/mano_zalioji_palange/ 

 

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, 

NUGALĖTOJŲAPDOVANOJIMAS, VEIKLOS TĘSTINUMAS 

 

11. Konkursui pateikti darbai vertinami kategorijose: 

11.1.  Ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbai; 

11.2.  Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų darbai; 

11.3.  Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų, 
būrelių, klubų darbai; 

11.4.  Šeimų darbai. 

12. Vertinimo kriterijai: 

12.1.  Konkurso temos ir žaliosios palangės, edukacinės erdvės sietinumas; 
įdomiausi, originaliausi augalams suteikti vardai, jų sąsaja su augalo išvaizda, savybėmis; 

12.2.  Žaliosios palangės, edukacinės erdvės įrengimo originalumas ir jos 
panaudojimas ugdymo procese;  

12.3.  Augalų vystymosi priklausomybės nuo ekologinių veiksnių stebėjimas ir 
fiksavimas; 

12.4.  Užaugintų augalų panaudojimas lauko edukacinių erdvių kūrimui; 

12.5.  Estetinis vaizdas. 

13. Vertinimas vyksta etapais: 
13.1.  I etape darbus vertina komisija, kurią sudaro augalų želdinimo 

specialistai, 
gamtininkai, mokslininkai; 

13.2. II etape dalyvauja geriausių darbų autoriai: geriausi darbai viešinami likus 
ne mažiau kaip savaitei iki baigiamojo renginio; 

13.3. Balsuodami geriausius darbus gali vertinti visi LMNŠC tinklalapio 
www.lmnsc.lt, VU Botanikos sodo tinklalapio https://www.botanikos-sodas.vu.lt/ lankytojai. 

14. Daugiausia balsų surinkusios žaliosios palangės autoriui (-iams) įteikiamas „Metų 
žaliosios palangės“ sertifikatas. 

15. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2021 m. gegužės 
20 d. VU Botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius). 

16. Geriausių darbų autoriai apdovanojami LMNŠC, VU Botanikos sodo diplomais ir 
dovanomis, jų vadovai – padėkos raštais. 

17. Konkurso laimėtojai skelbiami LMNŠC tinklalapyje www.lmnsc.lt. 
18. I etapo komandų vadovams (mokytojams), kurių darbai atitiko vertinimokriterijus, 

bus išsiųstos elektroninės pažymos apie mokinio ar mokinių komandos dalyvavimą konkurse. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Konkurso koordinatoriai – LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus 
metodininkė Ingrida Kučiauskienė, tel.: (8 5) 267 1912, 8 673 46630, 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). 
________________________________ 
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