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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. Konkursas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto 

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso dalis. 

3. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

LMNŠC) ir Vilniaus universiteto botanikos sodas (toliau – VU botanikos sodas).  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Konkurso tikslas – suburti mokyklų žaliųjų palangių ar žaliųjų vidinių erdvių 

įrengimu besidominčius bendraminčius panaudojant jas ugdymo procesui organizuoti.  

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. skatinti domėjimąsi augalais stebint ir pažįstant pagrindines augalų augimo ir 

vystymosi sąlygas; 

5.2. taikyti ekologinės daržininkystės principus; 

5.3. plėsti patalpų želdinimo įvairovę taikant naujus kompozicijos ir dizaino 

elementus; 

5.4. formuoti harmoningų erdvių kūrimo įgūdžius; 

5.5. ugdyti gamtojautą, kūrybiškumą, kruopštumą, atsakomybę, savarankiškumą. 

 

III. KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio lietuvių lituanistinio švietimo: 

6.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklos (vaikai nuo 3 iki 6 metų); 

6.2. bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų 

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

klasės; 

6.3. šeimos. 

 

IV. KONKURSO SĄLYGOS 

 

7. Konkurso dalyviai įsirengia žaliąsias palanges ugdymo įstaigų, kitų patalpų vidaus 

erdvėse: sudaro palangių apželdinimo planą (pasirūpina sodinamąja medžiaga, indais, priemonėmis, 

apskaičiuoja sėklų dygimo laiką, nurodo panaudotų augalų pavadinimus). 

8. Žaliąją palangę galima kurti vadovaujantis konkrečia tematika, pvz.: pavasario 

pranašai (anksti pražystantys Lietuvos ir svetimžemiai augalai); atogrąžų kampelis (galima 

klasifikuoti augalus geografiniu arba buveinių principu); mažasis daigynas (gėlių, daržovių, 

prieskonių daigai, kuriuos užaugintus puodeliuose galima panaudoti lauko edukacinių erdvių 

kūrimui); 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), tačiau vieninga žaliosios palangės 

tematika neprivaloma. 



9. Darbus el. paštu zaliojipalange@gmail.com siųsti iki 2017 m. gegužės 1 d. 

(įskaitytinai). Konkurso darbo pateiktyje turi būti: 

9.1. užpildyta dalyvio anketa (1 priedas); 

9.2. ne ilgesnis nei pusė A4 formato lapo žaliosios palangės aprašymas: trumpai 

išdėstyta palangės idėja ir pritaikymas ugdymo procesui; 

9.3. prisegta viena kokybiška JPG formato nuotrauka, atspindinti žaliosios palangės 

idėją. Nuotrauka turi būti ne mažesnė kaip 2 MB; 

9.4. darbas negali viršyti 25 MB apimties; 

9.5. Vykdant veiklą ugdymo įstaigose būtinas darbo vadovas. Jei veikla atliekama 

namuose, ugdymo įstaigos pedagogas gali būti vadovu ar konsultantu. Darbai gali būti 

kolektyviniai. Jei dalyvauja šeima, nurodomas pagrindinis autorius ir padėjėjai. 

 

V. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS, VEIKLOS TĘSTINUMAS 

 

10. Konkursui pateikti darbai vertinami kategorijose: 

10.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbai; 

10.2. bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų darbai; 

10.3. neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kitų švietimo paslaugų teikėjų, būrelių, 

klubų darbai; 

10.4. šeimų darbai. 

11. Vertinimas vyksta etapais: 

11.1. I etape darbus vertina komisija, kurią sudaro augalų želdinimo specialistai, 

gamtininkai, mokslininkai. 

11.2. Vertinimo kriterijai: 

11.2.1. darbo pateikimo kokybė, darbo apipavidalinimo taisyklių laikymasis; 

11.2.2. kompozicijos meniškumas; 

11.2.3. žaliosios palangės įrengimo originalumas ir jos panaudojimas ugdymo procese; 

11.2.4. objektų (augalų, priedų) parinkimas, suderinamumas, tinkamas priedų 

panaudojimas;  

11.2.5. augalų derinimas, ekologinių principų laikymasis; 

11.2.6. tinkamas augalų parinkimas pagal temą ir augimo sąlygas; 

11.2.7. užaugintų augalų panaudojimas lauko edukacinių erdvių kūrimui. 

11.3. Geriausių darbų autoriai dalyvauja II etape: geriausi darbai viešinami. 

Balsuodami juos gali vertinti visi LMNŠC tinklalapio www.lmnsc.lt, socialinio tinklo „Facebook“, 

VU botanikos sodo tinklalapio http://www.botanikos-sodas.vu.lt ir socialinio tinklalapio 

www.grynas.lt lankytojai. 

12. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami į baigiamąjį renginį, kuris vyks 2017 m. 

gegužės 20 d. VU botanikos sode (Kairėnų g. 43, Vilnius). 

13. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami LMNŠC, VU botanikos sodo 

diplomais ir dovanomis, jų vadovai – padėkos raštais.  

14. Konkurso laimėtojai skelbiami LMNŠC tinklalapyje www.lmnsc.lt, VU botanikos 

sodo tinklalapyje http://www.botanikos-sodas.vu.lt, spaudoje. 

15. Geriausios žaliosios palangės autoriui (-iams) įteikiamas „Metų žaliosios 

palangės“ sertifikatas. 

16. Ugdymo įstaigoms, dalyvausiančioms Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių 

erdvių apžiūros-konkurse (II etapo dalyvėms), bus skiriama papildomai balų už dalyvavimą 

ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“.  

17. Konkurso koordinatoriai – LMNŠC Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus 

metodininkė Aušrinė Demšienė, tel.: (8 5) 267 0060, 8 678 16 553, el. paštas 

ausrine.demsiene@lmnsc.lt ir VU botanikos sodo Ryšių su visuomenės skyriaus vyr. specialistė 

Rasa Ryliškienė, (8 5) 219 3139. 
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