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MOKYKLŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ 2020 METŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklų edukacinių erdvių 2020 metų konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo, dalyvių vertinimo ir nugalėtojų 

apdovanojimo tvarką. 

2. Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras). Konkursas skirtas 2020 metais 

geriausiai edukacines erdves kuriančioms ir ugdymo(si) procese naudojančioms mokykloms 

išrinkti. 

 

II SKYRIUS. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų 

naudojimą ugdymo(si) procesui organizuoti, įtraukiant į veiklas mokyklos bendruomenę. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. skatinti mokyklų bendruomenes kurti edukacines erdves;  

4.2. organizuoti mokinių ugdymo(si) procesą edukacinėse erdvėse; 

4.3. skleisti gerąją mokyklų edukacinių erdvių kūrimo ir ugdymo(si) jose patirtį. 

 

III SKYRIUS. KONKURSO DALYVIAI 

 

5. Konkurse gali dalyvauti: 

5.1. ikimokyklinio ugdymo mokyklos; 

5.2. bendrojo ugdymo mokyklos (išskyrus suaugusiųjų mokyklas); 

5.3. profesinio mokymo įstaigos; 

5.4. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (toliau kartu vadinama – mokyklos). 

6. Mokyklos, bent kartą laimėjusios konkursą, priskiriamos A kategorijai, o kitos mokyklos 

– B kategorijai. 
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IV SKYRIUS. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Konkursas organizuojamas 2020 m. kovo–rugsėjo mėnesiais dviejuose lygmenyse: 

7.1. savivaldybių lygmuo – iki 2020 m. gegužės 15 d.; 

7.2. nacionalinis lygmuo – iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. 

8. Už konkurso organizavimą savivaldybių lygmenyje atsakingos savivaldybių 

administracijos, nacionaliniame lygmenyje – Centras. 

9. Konkursui vykdyti ir geriausiai edukacines erdves kuriančioms mokykloms išrinkti 

sudaromos savivaldybių mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisijos (toliau – savivaldybių 

komisijos) ir nacionalinė mokyklų edukacinių erdvių vertinimo komisija (toliau – nacionalinė 

komisija).  

10. Savivaldybių komisijas formuoja savivaldybių administracijų direktoriai. Nacionalinės 

komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu. Į 

komisijų sudėtį rekomenduojama įtraukti edukologijos, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistus, aplinkosaugininkus, gamtininkus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, vietos 

bendruomenės narius, kitus kompetentingus asmenis.  

11. Savivaldybės iki 2020 m. kovo 6 d. sudaro savivaldybių komisijas ir apie dalyvavimą 

Konkurse informuoja visas savivaldybės teritorijoje veikiančias mokyklas. 

12. Konkurse dalyvaujančios mokyklos iki savivaldybės nurodytos datos įsivertina savo 

edukacines erdves ir atsiunčia įsivertinimo formas (1, 2 priedai) atsakingam savivaldybės komisijos 

atstovui. 1 priedą pildo Konkursą bent kartą laimėjusios mokyklos (A kategorija), 2 priedą pildo 

mokyklos nedalyvavusios Konkurse (B kategorija). 

13. Savivaldybių komisijos išnagrinėjusios įsivertinimo formas, vertina mokyklų edukacines 

erdves vietoje pagal nuostatų 1, 2 prieduose nurodytus vertinimo kriterijus. 

14. Savivaldybės komisija išrenka geriausiai kuriamas ir ugdymo(si) procese naudojamas 

edukacines erdves ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklose. Nacionalinei komisijai pristatomos  ne daugiau nei 5 mokyklos. Savivaldybė 

savo nuožiūra priima sprendimą dėl mokyklų, dalyvaujančių A ir B kategorijose skaičiaus santykio. 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų savivaldybės gali pristatyti ne daugiau nei 10 mokyklų.  

15. Savivaldybės komisijos iki gegužės 15 d. nacionalinei komisijai atsiunčia Konkurso 

savivaldybių lygmens nugalėtojų sąrašus (3 priedas)  ir mokyklų, tapusių nugalėtojomis 

savivaldybėse, skenuotas įsivertinimo formas (1, 2 priedai)  pdf* formatu el. paštu 

tomas.pocius@lmnsc.lt.  

mailto:tomas.pocius@lmnsc.lt
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16. Nacionalinio vertinimo komisija lankosi savivaldybių komisijų atrinktose mokyklose 

pagal grafiką, suderintą su mokyklų vadovais birželio–rugpjūčio mėnesiais.  

 

VI SKYRIUS. KONKURSO LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

17. Rekomenduojama savivaldybių administracijoms viešai paskelbti savivaldybės 

komisijos išrinktus Konkurso nugalėtojus savivaldybės interneto puslapyje, spaudoje ir apdovanoti. 

18. 2020 m. rugsėjo mėnesį Centro interneto puslapyje www.lmnsc.lt bus paskelbti 

Konkurso nacionalinio lygmens nugalėtojai.  

19. Nacionalinio lygmens nugalėtojams bus įteiktos lentelės „Geriausia mokyklos edukacinė 

erdvė Lietuvoje 2020 m.“. 

20. Nugalėtojai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos  raštais, 

organizatorių ir rėmėjų dovanomis. 

21. Konkurso nugalėtojai kviečiami dalintis gerąja patirtimi savivaldybių, nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose. 

_______________________________ 

http://www.lmnsc.lt/

