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EKOLOGINIO KONKURSO „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“
SĄLYGOS
I. BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1. Konkurso „Mano žalioji palangė“ sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja konkurso
„Mano žalioji palangė“ (toliau – Konkursas) tikslą ir uždavinius, darbų pateikimo sąlygas, darbų
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
1.2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau –
Centras) ir Vilniaus universiteto botanikos sodas (toliau – VU botanikos sodas).
1.3. Konkurso koordinatoriai:
1.3.1. Centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkė Rita Babiedaitė,
tel. (85) 267 19 12, el. paštas rita.babiedaite@lmnsc.lt, atsakinga už mokyklinio amžiaus dalyvius.
1.3.2. Ryšių su visuomenės skyriaus specialistė Rasa Ryliškienė, tel. (8-5) 219 31 39,
atsakinga už ikimokyklinio amžiaus dalyvius.
1.4. Konkurso partneriai – aplinkos ir ekologijos naujienų kanalas GRYNAS.LT, UAB
„Sėkluva“, žurnalo „Sodo spalvos“ redakcija.
1.5. Konkurso sąlygos skelbiamos organizatorių tinklalapiuose.
II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2.1. Konkurso tikslas – skatinti ir propaguoti „žaliųjų namų“ idėjas, įtraukiant į praktinę
veiklą ikimokyklinukus, mokinius bei suaugusiuosius.
2.2. Konkurso uždaviniai:
2.2.1. suburti konkurso dalyvius į patalpų želdinimo judėjimą, ugdant gebėjimus, kuriant
idėjas;
2.2.2. plėsti patalpų (kambarių, koridorių, klasių ir kt.) želdinimo įvairovę;
2.2.3. diegti naujas patalpų želdinimo dizaino formas;
2.2.4. ugdyti moksleivių jautrumą gamtos grožiui bei norą ir gebėjimus pažinti aplinką.
III. KONKURSO DALYVIAI
3.1. Konkurse gali dalyvauti:
3.1.1. darželių, darželių-mokyklų vaikai nuo 3 iki 6 metų;
3.1.2. bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo
paslaugų teikėjų pavieniai 1–12 klasių mokiniai, būreliai, klubai, klasės.
3.2. Konkurse mokiniai, ikimokyklinio amžiaus vaikai gali pristatyti kartu su šeima
atliktus darbus.

IV. KONKURSO SĄLYGOS
4.1. Konkurso dalyviai įsirengia žaliąsias palanges: sudaro apželdinimo planą (pasirūpina
sodinamąja medžiaga, apskaičiuoja sėklų dygimo laiką ir kt.).
4.2. Vieninga žaliosios palangės tematika neprivaloma.
4.3. Galima kurti žaliąją palangę vadovaujantis konkrečia tematika, pavyzdžiui:

močiutės palangė (tradicinių darželių gėlės);

pavasario pranašai (anksti pražystantys Lietuvos ir svetimžemiai augalai);

atogrąžų kampelis (galima klasifikuoti augalus geografiniu arba buveinių principu);

mažasis daigynas (gėlių ir daržovių daigai puodeliuose);

prieskonių daržas;

dykumos oazė (kaktusai ir kiti sukulentai);

vabzdžiais mintantys augalai;

oro grynintojai;

vaistinė kambaryje (kambariniai augalai, turintys gydomųjų savybių);

grožio oazė kambaryje (augalai derinami su kitais dizaino elementais, dekoracijomis).
4.4. Konkurso darbo pateiktyje turi būti (žr. priedą):
4.4.1. užpildyta dalyvio anketa;
4.4.2. trumpas, ne ilgesnis nei pusė A4 formato lapo, žaliosios palangės aprašymas (trumpai
išdėstyta palangės idėja), iliustruotas 2 nuotraukomis, rinkmenos dydis iki 3 MB;
4.4.3. prisegta viena JPG formato nuotrauka, ne mažiau kaip 2 MB. Dydis pikseliais ne
mažesnis nei 3000 x 2000. Nuotrauka bus skirta balsavimui internetinėse svetainėse;
4.4.4. darbas negali viršyti 25 MB apimties.
4.5. Darbų el. paštu zaliojipalange@gmail.com laukiama iki (imtinai) 2015 m. gegužės 8 d.
4.6. Vykdant veiklą darželiuose, darželiuose-mokyklose, mokyklose, būtinas vadovas. Jei
veikla atliekama namuose, mokytojas, auklėtojas gali būti vadovu ar konsultantu. Darbai gali būti
kolektyviniai, jei projektą atlieka keli ikimokyklinukai, mokiniai arba klasė. Jei dalyvauja šeima,
nurodomas pagrindinis autorius ir padėjėjai.
V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, VEIKLOS TĘSTINUMAS
5.1. Konkursui pateiktus pavieniui ikimokyklinukų, mokinių, klasių ir būrelių, šeimos,
suaugusiųjų darbus komisija vertina atskirose kategorijose. Vertinimas vyksta etapais:
5.1.1. I vertinimo etapą atlieka komisija, kurią sudaro augalų želdinimo specialistai,
gamtininkai, mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų nariai.
5.1.2. Vertinimo kriterijai:

darbo pateikimo kokybė, darbo apipavidalinimo taisyklių laikymasis;

žaliosios palangės įrengimo originalumas;

objektų (augalų, priedų) parinkimas;

augalų derinimas, ekologinių principų laikymasis.

originalumas pritaikant ir panaudojant išmesti skirtas medžiagas, prikeliant jas antram
gyvenimui.
5.1.3. Geriausių darbų autoriai dalyvauja II etape. II vertinimo etapas: geriausi darbai
viešinami. Balsuodami juos gali vertinti visi Centro tinklalapio www.lmnsc.lt, socialinio tinklo
„Facebook“ Gamtinio ugdymo skyriaus puslapio https://lt-lt.facebook.com/ljgc.gamtininkucentras,

VU botanikos sodo tinklalapio http://www.botanikos-sodas.vu.lt ir socialinio tinklalapio
„Facebook“ puslapio https://lt-lt.facebook.com/botanikos.sodas, www.grynas.lt lankytojai.
5.2. Ikimokyklinukai ir mokiniai nugalėtojai kviečiami į VU botanikos sode Kairėnuose
vyksiantį baigiamąjį konkurso renginį, kuris vyks 2015 m. gegužės 23 d.
5.3. Geriausių darbų autoriai apdovanojami Centro, VU botanikos sodo diplomais ir
dovanomis, jų vadovai – padėkos raštais.
5.4. Konkurso laimėtojai skelbiami Centro tinklalapyje www.lmnsc.lt, VU botanikos sodo
tinklalapyje http://www.botanikos-sodas.vu.lt, spaudoje.
5.5 Geriausios žaliosios palangės autoriams įteikiamas Metų žaliosios palangės sertifikatas.
_______________________________________

Priedas
EKOLOGINIO KONKURSO „MANO ŽALIOJI PALANGĖ“
DALYVIO ANKETA
2015 m.
I. Informacija apie konkurso dalyvį (-ius):
a) Pildo bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų pavieniai 1–12 klasių mokiniai:
Eil.
Nr.

Autoriaus (-ių) vardas,
pavardė*

Klasė

Švietimo įstaigos pavadinimas

Tel. nr.

El. pašto adresas

*Į konkurso baigiamąjį renginį kviečiami 5 nugalėtojai ir mokytojas. Jeigu konkurse dalyvavo visi klasės mokiniai, lentelėje nurodomi
aktyviausi dalyviai, kurie vyks į šventę.
b) Pildo darželių, darželių-mokyklų (3–6 metų) kategorijos dalyvių atstovai:
Eil.
Nr.

Autoriaus (-ių) vardas,
pavardė**

Grupė

Švietimo įstaigos pavadinimas

**Į konkurso baigiamąjį renginį kviečiami 5 nugalėtojai ir auklėtojas. Jeigu konkurse dalyvavo visi grupės vaikai, lentelėje nurodomi
aktyviausi dalyviai, kurie vyks į šventę.
c) Pildo šeima (ikimokyklinio amžiaus vaikas ar 1–12 klasių mokinys kartu su šeimos nariais):
Eil.
Nr.

Autoriaus (-ių) vardas,
pavardė

Amžius

Tel. nr.

El. pašto adresas

Gyvenamoji vietovė
(nurodyti tik miestą,
kaimą, rajoną...)

...
Eil. Šeimos nario, padėjusio
Nr. ikimokyklinukui ar
mokinukui, vardas, pavardė

Nurodyti: mama,
tėtis, sesuo,
brolis ar kt.
giminaitis

Tel. nr.

El. pašto adresas

II. Informacija apie vadovą:
Eil. Mokytojo, vadovo, auklėtojo,
Nr.
konsultanto vardas,
pavardė****

Švietimo įstaigos pavadinimas

**** Į konkurso baigiamąjį renginį kviečiami 2 asmenys.

Tel. nr.

El. pašto adresas:

Mano žalioji palangė „....................................................“
(pavadinimas)

Aprašymo apimtis – ne daugiau kaip 900 spaudos ženklų, įskaitant tarpus.
Aprašymą galima iliustruoti 1 ar 2 nuotraukomis.
Rinkmenos dydis iki 3 MB.
Išsaugodami dokumentą, pavadinime nurodykite darbo autoriaus vardą ir pavardę arba įstaigos
pavadinimą, pvz.: Vardas_Pavarde.doc
Kalendoriaus darzelio skaičiuku grupe.doc
Pavardeniu seima.doc

