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PATVIRTINTA 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  

Direktorius 2020 sausio 29 d. 

Įsakymu V-8 

 

Nacionalinio moksleivių saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens konkurso 

„MANO MOKYKLA GALI“  (5 – 11 klasėms) 

 

NUOSTATAI 

I. BENDROS NUOSTATOS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, reikalavimus dalyviams, registracijos 

sąlygas, konkurso eigą, reikalavimus veikloms, apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja ir organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti vaikus susipažinti su saugiu elgesiu vandenyje ir prie vandens bei skatinti vaikus 

susipažinti su ekologijos ir aplinkosaugos sąvokomis, kaip tinkamai saugoti gamtą ir kaip elgtis 

gamtoje. 

4. Uždaviniai: 

 Įgyvendinant iššūkius, skatinti moksleivius susipažinti su saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens 

taisyklėmis, bei galimomis grėsmėmis bei supažindinti vaikus su pradinėmis ekologinio gamtosaugos 

ugdymo idėjomis. 

 Skatinti moksleivius domėtis vandens telkinių aplinka ir saugumu prie jų.  

 Skatinti moksleivius tausoti aplinką ir jos neteršti, taip padedant kurti saugią erdvę prie vandens. 

 Skatinti moksleivius dalintis su aplinkiniais sukauptomis žiniomis apie saugų elgesį vandenyje ir prie 

vandens bei apie ekologiją ir aplinkosaugą. 

 Skatinti moksleivius rūpintis savo ir savo miesto ar miestelio bendruomenės saugumu prie vandens 

telkinių bei saugoti gamtą. 

 Skatinti moksleivių bendradarbiavimą, sąmoningumą, atsakingumą bei kūrybiškumą. 
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III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS 

 

5. Konkurse kviečiami dalyvauti visi Lietuvos formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų (toliau – 

įstaiga) 5 – 11  klasių moksleiviai. 

6. Konkurse dalyvaujančios įstaigos turi suburti kuo daugiau komandų. Minimalus komandų vienoje 

įstaigoje skaičius – 4 komandos. Komandos dydis – visa klasė. 

7. Konkurse dalyvaujančios įstaigos turi užsiregistruoti. 

 

IV. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS 

 

8. Konkurse dalyvaujančios įstaigos iki 2020 m. kovo 5 dienos turi užpildyti registracijos formą 

https://lvjc.lt/mano-mokykla-gali-5-10/ 

9. Registraciją atlikusi įstaiga gauna organizatorių patvirtinimą apie dalyvavimą konkurse. 

 

V. KONKURSO EIGA 

 

10. Iššūkių konkursas vyksta Jūsų įstaigoje. 

11. Konkursas vyks 2020 m. kovo 10 d. – 2020 m. balandžio 10 d. 

12. Konkurso dalyviai. Iššūkių konkurse dalyvauja ne mažiau nei 4 Jūsų įstaigos komandos.  

Visos komandos turi dalyvauti abiejuose organizatorių pateiktuose iššūkiuose. 

13. Konkurso informacinė medžiaga: organizatoriai (LVJC) atsiunčia minimalų taisyklių rinkinį 

„Saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens telkinių ABC“ bei viktorinos klausimus iki 2020 m. kovo 

10 d. registracijos formoje nurodytais kontaktiniais pašto adresais. 

14. Iššūkiai ir  jų aprašymas: 

 

Iššūkis  
 

Užduotis 
 

1)  

2)  

3) 1. Viktorina 

      

 

 

Dalyviai susipažįsta su minimaliu taisyklių rinkiniu „Saugaus elgesio vandenyje 

ir prie vandens telkinių ABC“. 

Dalyviai atsako į viktorinos klausimus – taip patikrinamos komandų teorinės 

žinios, kurias jie sukaupė susipažinę su taisyklėmis. 

 

2. Saugok 

bendruomenę  

   

 

Kiekviena komanda turi surasti savo mieste (miestelyje) esantį vandens telkinį, 

prie kurio vasarą maudomasi. Patikrinti saugumo ženklus bei aplinkosaugos 

ženklus, esančius pakrantėje, pagalvoti kokių ženklų šalia telkinio trūksta.  

Sukurti ir pagaminti labiausiai trūkstamo ženklo vizualizaciją/plakatą 

(komandinė užduotis!)  bei nusifotografuoti su juo prie vandens telkinio.  

https://lvjc.lt/mano-mokykla-gali-5-10/
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Rekomenduojame: 

- Ženklai galėtų būti eksponuojami mokykloje, taip supažindinant mokyklos bendruomenę su saugumu 

prie vandens telkinių.  

- Tam, kad atlikti darbai ir pagaminti ženklai turėtų realią naudą miesto ar miestelio bendruomenei, 

rekomenduojame savo sukurtus ženklus pateikti vietos savivaldybei ar seniūnijai, su prašymu šiuos 

ženklus pagaminti ir pastatyti šalia vandens telkinio.  

 

15. Konkurso dalyvius vertina dvi komisijos – lokali (dalyvaujančios įstaigos) ir nacionalinė 

(organizatorių): 

1. Lokali komisija sudaryta iš 3 asmenų.  

 Paskirti komisijos nariai vertina visas savo mokyklos komandas abiejų iššūkių metu ir išrenka 

vieną nugalėjusią komandą.   

 Komisija atsiunčia organizatoriams ATASKAITĄ (nugalėjusios komandos viktorinos 

atsakymus ir sukurtus darbus (nuotraukas). Prie kiekvienos nuotraukos būtina nurodyti komandos 

pavadinimą. Ataskaitos siunčiamos el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt iki 2020 m. balandžio 10 

d.  

 Iššūkių vertinimo kriterijai pateikti vertinimo lape (1 priedas). Komisijos užpildytas vertinimo 

lapas ir nugalėjusios komandos sąrašas (2 priedas) organizatoriui pateikiami el. paštu 

sveikatingumas@lvjc.lt iki 2020 m. balandžio 10 d. 

 

2. Nacionalinė komisija sudaryta ne mažiau nei iš 3 asmenų.  

 Nacionalinė komisija vertina visų įstaigų nugalėjusias komandas. Vertindama komisija remiasi 

dalyvaujančių įstaigų pateikta antrojo iššūkio ataskaita. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

 Temos atspindėjimas; 

 Ženklų aktualumas; 

 Atvaizduota aplinkosaugos problematika; 

 Kūrybiškumas. 

 Konkurso organizatorių sudaryta komisija išrenka vieną nugalėjusią komandą ir ją paskelbia 

2020 m. balandžio 30 d. 

 Nugalėjusi komanda gaus kvietimą nemokamai sudalyvauti vienoje iš Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro organizuojamų edukacinių užsiėmimų (adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilnius), vardines 

mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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padėkas bei atminimo dovanėles. Pasirinktos nemokamos edukacijos datą ir laiką 

organizatorius derins kartu su nugalėjusia komanda. 

 Visos konkurse dalyvavusios įstaigos gaus padėkas. Padėkos ir atminimo dovanos įstaigoms bus 

išsiųstos ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 15 d. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Visa informacija apie konkurso vykdymą ir nugalėtojus yra talpinama Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro internetinėje svetainėje www.lvjc.lt 

16. Konkurso organizatorius pasilieka teisę publikuoti konkurso medžiagą, gautą iš dalyvaujančių įstaigų. 

17. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus.  

18. Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama el. paštu sveikatingumas@lvjc.lt arba telefonu (8 5) 

2054714. Kontaktinis asmuo Sveikatingumo skyriaus, Neformaliojo ugdymo organizatorė Margo 

Karachanianc-Sirusienė. 

http://www.lvjc.lt/
mailto:sveikatingumas@lvjc.lt
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1 priedas 

 

VERTINIMO LAPAS 

 

Įstaigos pavadinimas  

Informacija apie komisijos narius 

Eil. 

Nr. 

Komisijos nario vardas ir pavardė 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 

 

Komandų vertinimas. 1 iššūkis: Viktorina 

Komandos pavadinimas ir 

komandos narių skaičius 

Taškų suma surinkta viktorinos metu. Detalus vertinimas organizatorių 

pateiktas su viktorinos klausimais (taškai nuo 1 iki 30) 
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Komandų vertinimas. 2 iššūkis: Saugok bendruomenę 

Eil. 

Nr. 

Komandos 

pavadinimas ir 

komandos narių 

skaičius 

Temos 

atspindėjimas 

(taškai nuo 1 iki 10) 

Rezultato 

pasiekimas (taškai 

nuo 1 iki 10) 

Sukurtų ženklų 

aktualumas (taškai 

nuo 1 iki 10) 

Bendra 

taškų suma 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

Galutinė komandų vertinimo lentelė 

Eil. 

Nr. 

Komandos pavadinimas ir 

komandos narių skaičius 

1 iššūkio metu surinkti 

taškai 

2 iššūkio metu surinkti 

taškai 

Bendra taškų 

suma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

 



 

 
Valstybės biudžetinė įstaiga 
Konstitucijos pr. 25 
LT-08105 Vilnius 

Tel. (8  5)  272  2355 
Faks. (8  5)  272  5651 
El. p. centras@lvjc.lt 
www.lvjc.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas 190996278 
 

 

2 priedas 

NUGALĖJUSIOS KOMANDOS SĄRAŠAS 

 

Įstaigos pavadinimas  

Informacija apie komandą 

Kelintos klasės 

moksleiviai 

 

Koordinuojantis 

mokytojas 

 

Komandos narių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Moksleivio vardas ir pavardė 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 


