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Asociacijos „Žirmūnų bendruomenė“ pirmininko
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Mus supanti nuostabi gamta sugeba sukelti
didingų minčių ir poelgių. J. V. Gėtė
KONKURSO „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ ŽALIOJI
APLINKA – APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO ERDVĖ“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka –
aplinkosauginio švietimo erdvė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkursas organizuojamas 2019 m. liepos – lapkričio mėn.
3. Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė kartu su asociacija „Žirmūnų
bendruomenė“. Konkursas organizuojamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą 11
programą ,,Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“. Projekto pagrindas Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. 11 patvirtintas Vilniaus miesto
savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonių sąrašas,
kuriame numatyta skirti lėšų Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo
programai įgyvendinti. Viena iš šios programos dalių yra aplinkosauginio švietimo projektas
„Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursas“.
4. Dalyviai – Vilniaus miesto savivaldybės įmonės ir įstaigos.
5. Sąvokų paaiškinimas.
Vilniaus miesto žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė, kurioje gali būti sukurtos
sąlygos vilniečių mokymuisi visą gyvenimą, jų gamtamokslinės kompetencijos bei ekologinės
savimonės ugdymui. Tokių erdvių kūrimui ypač tinkama švietimo įstaigų aplinka, tačiau ir kitas
miesto žaliąsias erdves skatinama kūrybiškai pritaikyti ekologiniam ir aplinkosauginiam
visuomenės švietimui, gyventojų mokymuisi visą gyvenimą.
Žalioji edukacinė erdvė – natūrali gamtinė mokymosi aplinka švietimo įstaigos ar kitoje
teritorijoje, gamtoje, kurioje sinergiškai sąveikauja edukaciniai subjektai bei globalaus ir
vietinio pobūdžio procesai, erdvė, kurioje sukurta edukacijai reikalinga infrastruktūra ir
informacinė sistema (atitinka sąvokas žalioji mokymo(si) aplinka, žalioji ugdymo(si) aplinka).
Gamtos ekspozicija įstaigų ar įmonių aplinkoje – įrengta tam tikrų aplinkos komponentų
kolekcija su edukacijai reikalinga infrastruktūra, informacine sistema ir metodika (daržas,
gėlynas, akmenų ar riedulių, augalų kolekcijos, upelio, miško, parko fragmentas, kritulių, oro
kokybės stebėsenos priemonės, vabzdžių, paukščių, skruzdėlių, sliekų ir kt. gyvūnų gyvenimo
tyrimo erdvės, kraštovaizdžio tyrimo vietos, įrengta informacinė sistema, prie objektų yra
etiketės, aprašai ir t.t.), kuri gali būti taikoma visuomenės ekologinio ir aplinkosauginio
švietimo procese, asmens savimokai ir saviraiškai.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Tikslas – aktyvinti Vilniaus miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių aplinkoje tikslingą,
darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą visuomenės
aplinkosauginiam švietimui, siekiant ugdyti vilniečių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes bei
ekologinę savimonę, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, skatinti aplinkosauginę
komunikaciją, formuojant įstaigų ir įmonių aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus
sąlyčio zonas aplinkoje.

7. Vilniaus miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių aplinkoje sukurtų ir visuomenės
ekologinio ir aplinkosauginio švietimo procese naudojamų edukacinių erdvių vertinimas
atliekamas siekiant skatinti šių erdvių kūrimo plėtotę ir besimokančiųjų jose praktinių aplinkos
apsaugos įgūdžių ugdymą, žaliųjų edukacinių erdvių ir miesto viešųjų erdvių naudojimo
ekologinio švietimo procese gerosios patirties sklaidą.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Sudaroma konkurso dalyvių žaliųjų edukacinių erdvių vertinimo komisija. Komisija
sudaroma iš Savivaldybės aplinkos apsaugos, švietimo, kraštovaizdžio specialistų, Vilniaus
miesto pedagogų, mokslininkų, gamtininkų, sodininkų, Lietuvos gėlininkų sąjungos narių bei
kitų visuomeninių organizacijų atstovų, miesto bendruomenių narių ir patvirtinama asociacijos
„Žirmūnų bendruomenė“ pirmininko.
9. Komisija įvertina ir nustato: kūrybiškai, originaliai, įrengtas ir ekologiniam bei
aplinkosauginiams švietimui, mokymuisi visą gyvenimą naudojamas žaliąsias edukacines
erdves, gamtos ekspozicijas, lauko klases, gamtos pažinimui skirtą infrastruktūrą, informacinę
sistemą.
10. Konkurso dalyviai skirstomi į kelias grupes:
10.1. Lopšeliai – darželiai;
10.2. Darželiai-pradinės mokyklos, pradinės mokyklos, vaikų dienos centrai,
specialiosios mokyklos ir ugdymo centrai;
10.3. Įvairaus tipo mokyklos (pagrindinės, progimnazijos, gimnazijos ir kt.);
10.4. Kitos Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos ir įmonės.
11. Konkursas organizuojamas keliais etapais:
11.1 etapas. Trukmė nuo 2019 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.
Įstaigos ir įmonės, nutarusios dalyvauti konkurse, užpildo dalyvio anketas. Pagal duotas
formas įsivertinamos savo įstaigos žaliosios edukacinės erdvės, aprašomos jose vykdomos
ekologinio švietimo veiklos, informacija apie savo įstaigos žaliąsias edukacines erdves
visuomenei pateikiama internetiniame puslapyje, facebook paskyroje ar pan. Užpildyta anketa
su nuoroda „ŽEE konkursui“ išsiunčiama organizatoriams iki 2019 m. rugsėjo 15 dienos
elektroniniu paštu ekokonkursai@gmail.com .
Konkurso komisijos nariai vertina anketas iš kart jas gavę, taip pat su edukacinėmis
aplinkomis susipažįsta konkurso dalyvių interneto puslapiuose ir atrenka įstaigas, kurios
dalyvaus antrame konkurso etape. Esant poreikiui, ekspertai gali susisiekti su įstaigų atstovais
ir išsiaiškinti rūpimus klausimus;
11.2. 2 etapas. Trukmė nuo 2019 m. liepos 22 d. iki spalio 31 d.
Žaliųjų edukacinių erdvių apžiūra. Konkurso ekspertai vyksta į atrinktas įstaigas, vertina
jų edukacinių erdvių funkcionalumą, kūrybiškumą, metodų inovatyvumą, draugiškumą
aplinkai, diskutuoja su šių aplinkų kūrėjais ir naudotojais;
11.3. 3 etapas. 2019 m. lapkritis. Laureatų išrinkimas. Vertinimo komisijos nariai išrenka
1-3 vietų laimėtojus kiekvienoje grupėje. Rezultatai apibendrinami, informacija pateikiama
visuomenei internete. Konkurso baigiamasis etapas – konferencija konkurso rezultatams
apibendrinti.
12. Rugsėjo mėnesį konkurso dalyviams organizuojamas seminaras žaliųjų edukacinių
erdvių kūrimo ir naudojimo klausimais, tokių erdvių Vilniaus mieste lankymas.

IV. VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
13. Vertinama balais vadovaujantis šiais kriterijais:
13.1. Bendras teritorijos vaizdas, želdynų būklė ir priežiūra, žaliųjų edukacinių erdvių
išdėstymas, gamtos ekspozicijų įrengimas. Erdvių pritaikymas edukacijai (žaliosios klasės
įrengimas, informacinės sistemos kūrimas, informacijos apie aplinką pateikimo būdai, sąlygų
sudarymas aplinkos stebėjimams ir tyrimams; ar aplinkoje yra pakankamai įvairių ugdomųjų
priemonių, skatinančių aktyvią asmens aplinkos pažinimo veiklą; aplinka skatinanti smalsumą,
savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, galimybių sudarymas žaliosios erdvės lankytojui
susikurti, keisti, pertvarkyti aplinką ir pan.). Iki 30 balų;
13.2. Augalų komponavimas, ekspozicijų įrengimas ir jų reikšmingumas ekologinės
savimonės ugdymui. Augalų įvairovė, dekoratyvumas, savitumas, pritaikymas pažinimui. Iki
30 balų;
13.3. Aplinkosauginių, gamtos pažinimui skirtų ekspozicijų, stendų, ekologinių takų
įrengimas ir pan. Iki 30 balų;
13.4. Žaliųjų organinių atliekų kompostavimo aikštelės (lapų, žolės ir kitų atliekų
tvarkymui), antrinių žaliavų surinkimo priemonės, atliekų rūšiavimas. Iki 30 balų.
13.5. Aplinkos saugojimas, jos išteklių tausojimas, antrinis daiktų naudojimas. Iki 20
balų.
13.6. Etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas aplinkosauginiam
ugdymui. Iki 10 balų.
13.7. Žaliųjų edukacinių erdvių funkcionalumas (planingai naudojamos, galimybės
savarankiškai veiklai, prieinamumas, patirties sklaida, pristatymas erdvių ir veiklų internete ir
pan.). Iki 50 balų.
14. Laureatais pripažįstamos kiekvienoje grupėje po 3 švietimo įstaigas, kurioms
komisija skyrė daugiausia balų.
14. Laureatai apdovanojami organizatorių diplomais, padėkos raštais ir įsteigtomis
atminimo dovanomis, visi dalyviai gauna dalyvio pažymėjimus. Taip pat numatoma skirti
nominacijas už atskirus išskirtinius žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo aspektus.
Informacija teikiama: ekokonkursai@gmail.com; martynas.demse@gmail.com
Pridedama: Konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka –
aplinkosauginio švietimo erdvė“ dalyvio anketa

Konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės
įmonių ir įstaigų žalioji aplinka –
aplinkosauginio švietimo erdvė“
nuostatų priedas
KONKURSO „VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ
ŽALIOJI APLINKA – APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO ERDVĖ“ DALYVIO
ANKETA
Dalyvio įstaiga
Adresas
Kontaktinio asmens vardas, pavardė,
pareigos
Telefonas, elektroninis paštas
Įstaigos žaliosios edukacinės erdvės (kiek
ir kokios)
Žaliųjų edukacinių erdvių pritaikymas
aplinkos pažinimui, aplinkos įgūdžių
ugdymui
Trumpai apibūdinkite augalų įvairovę, jų
komponavimą ir pan.
Aplinkosauginių, gamtos pažinimui skirtų
ekspozicijų, stendų, ekologinių takų
įrengimas teritorijoje (trumpas
apibūdinimas kas yra įrengta)
Žaliųjų organinių atliekų kompostavimo
aikštelės buvimas, atliekų tvarkymas
Aplinkos saugojimo, jos išteklių tausojimo,
antrinio daiktų naudojimo pavyzdžiai.
Apibūdinkite Žaliųjų edukacinių erdvių
funkcionalumą (kaip planuojama veikla,
kokios galimybės savarankiškai veiklai,
koks prieinamumas, gerosios patirties
sklaida ir pan.).
Žaliosiose edukacinėse erdvėse vykdomi
projektai (kokie, kada).
Sukurta metodinė medžiaga veikloms
žaliosiose edukacinėse erdvėse (leidiniai,
užduočių lapai, gamtos tyrimų aprašai,
lankstinukai, edukaciniai žaidimai ir kt.).
Interneto puslapių apie įstaigos žaliąsias
edukacines erdves adresas (tikimasi rasti
informaciją apie žaliųjų edukacinių erdvių
pristatymą, jų įvairovę ir jose veiklą
iliustruojančių nuotraukų).
Kita informacija, kuri gali būti svarbi
vertinimo komisijai.
Informaciją pateikusio asmens rekvizitai ir
parašas.

