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NACIONALINIO  KONKURSO
„PAMOKA GAMTOJE: SVAJOKIME DRAUGE!“ 

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“ (toliau – Konkurso) nuostatai 

reglamentuoja organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau 

– Centras) ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (toliau – VSTT) prie Aplinkos ministerijos. 

Konkurso koordinatoriai – Centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Rita 

Babiedaitė, tel. (8 5) 267 1912, el. paštas rita.babiedaite@lmnsc.lt, ir VSTT Viešųjų ryšių skyriaus 

vedėja Diana Rakauskaitė, tel. (85) 270 9048, el. paštas d.rakauskaite@vstt.lt.

3. Konkurse naudojamos šios pagrindinės sąvokos:

3.1. Pamoka gamtoje – ribotos trukmės (dažniausiai iki 2 akademinių val.) gamtamokslinės 

edukacijos veikla saugomoje teritorijoje, įgyvendinama žaliosiose mokymo aplinkose 

arba, nesant galimybės, – gamtos mokykloje. 

3.2. Edukacinė programa – ribotos trukmės veikla (nuo kelių valandų ir ilgesnė) saugomoje 

teritorijoje, kurios metu atliekamos edukacinio pobūdžio užduotys mokiniams bei 

kitoms grupėms (šeimoms, suaugusiesiems ir kt.), naudojant patrauklias dalyviams 

metodikas, skirtingas ugdymo aplinkas.

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 kultūros vertybėmis saugomosiose teritorijose (toliau – ST);
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5.2. įtraukti švietimo institucijas į ST pamokų gamtoje ir edukacinių programų kūrimą, 

ieškant formaliojo ir neformaliojo ugdymo sąsajų;

5.3. prisidėti prie universalių viešos prieigos gamtamokslinės edukacijos išteklių bazės 

kūrimo.

III. DALYVIAI

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

institucijų mokinių komandos iki 5 mokinių ir koordinuojantis mokytojas. Komandų skaičius, 

atstovaujantis mokyklai, neribojamas. Konkurse gali dalyvauti ir mokytojai, kuriantys integruotas 

kitų dalykų pamokas.

IV. ORGANIZAVIMAS

7. Konkurso dalyviai turi atlikti kelias nuoseklias veiklas:

7.1. Pasirinkti saugomą teritoriją ir užsiregistruoti dalyvauti konkurse el. paštu 

rita.babiedaite@lmnsc.lt, nurodant mokyklą, dalyvaujančių komandų skaičių ir pasirinktą ST. 

Užmegzti ryšius su jos direkcija, informuoti apie konkursą ir dalyvavimą jame. Saugomų teritorijų 

sąrašas skelbiamas tinklalapyje www.vstt.lt.

7.2. Organizuoti pažintinę išvyką į saugomą teritoriją, susipažinti su atliekama edukacine 

veikla mokiniams, esant galimybei, dalyvauti edukacinėse programose, pamokose gamtoje.

7.3. Sukurti 5–7 pamokų gamtoje temas, parengti jų trumpas anotacijas (iki pusės puslapio). 

Nurodyti temų aktualumą, trumpai išdėstyti veiklas ir t. t.

7.4. Parengti vienos pasirinktos įdomiausios pamokos gamtoje detalų planą, nurodant 

pavadinimą, trukmę, įgyvendinimo vietą, problemą, tikslą ir uždavinius, reikalingas priemones, eigą 

bei priedus (užduotis mokiniams, metodikas, literatūros sąrašą ir kt.). Medžiagą galima iliustruoti 

nuotraukomis ir piešiniais. Pamokos turi žadinti mokinių smalsumą, norą patirti ir pažinti savo 

krašto gamtos ir kultūros paveldą, ugdyti vertybes.

7.5. Sukurti ir nupiešti mokiniams patrauklų pamokų gamtoje simbolį (parkui būdingą 

gyvūną, augalą, kitą linksmą personažą), skatinantį mokytis, tyrinėti, skaityti, atrasti; sugalvoti jo 

vardą. Dalis saugomų teritorijų jau turi pamokų gamtoje simbolius.

7.6. Esant galimybei, išbandyti parengtas pamokas saugomoje teritorijoje, supažindinant jų 

darbuotojus, kitus mokinius. 

C: \Documents and Settings\ona.r\My Documents\2013 METAI\VEIKLOS ISAKYMAI\ GAMTINIO IR EKOLOGINIO UG. SK\R1-669 Konkurso 
Pamoka_gamtoje_svajokime_drauge_nuostatai_SM.doc

mailto:rita.babiedaite@lmnsc.lt
mailto:rita.babiedaite@lmnsc.lt
http://www.vstt.lt


7.7. Konkurso darbus (5–7 pamokų gamtoje anotacijas, vienos pasirinktos pamokos detalų 

planą bei simbolį) galima prisegti prie dalyvio anketos, kuri skelbiama www.lmnsc.lt tinklalapyje, 

arba atsiųsti  įprastu paštu šiuo adresu (žr. priedą) iki 2014 metų birželio 9 dienos: 

Nacionaliniam konkursui „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“ 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Džiaugsmo g. 44
11302 Vilnius

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

8. Darbus vertina organizatorių sudaryta ir patvirtinta komisija. 

9. Vertinant atsižvelgiama į darbų praktinio pritaikymo galimybes bei amžiaus grupes (1–

4 kl., 5–8 kl., 9–12 kl.). Organizatoriai pasilieka teisę, suderinę su darbų autoriais, juos panaudoti 

gamtamokslinio ugdymo veiklose. 

10. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2014 metų rugsėjo 

mėnesį.

11. Konkurso pagrindinis prizas – pažintinė-pramoginė kelionė po Lietuvos saugomas 

teritorijas.

12. Konkurso dalyviams bus įteikti pažymėjimai.

13. Prizininkai apdovanojami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos diplomais, dovanomis.

_________________________________
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PRIEDAS

Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge!“ 

DALYVIO ANKETA

Pilnas mokyklos pavadinimas
Mokyklos el. paštas
Klasė
1 dalyvio vardas, pavardė
2 dalyvio vardas, pavardė
3 dalyvio vardas, pavardė
4 dalyvio vardas, pavardė
5 dalyvio vardas, pavardė
Vieno iš dalyvių el. paštas
Mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo telefono numeris
Mokytojo el. pašto adresas
Pasirinktos saugomos teritorijos 
pavadinimas

* Mokinių komandą sudaro iki 5 mokinių.
*Šią anketą turite užpildyti tik tuo atveju, jeigu darbą siunčiate paštu.
*Nepamirškite užpildyti ir elektroninės dalyvio anketos, nurodydami, kad darbą atsiųsite paštu.
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