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VILNIAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ 

APLINKOSAUGOS PLAKATŲ KONKURSO 

„Noriu gyventi švariame ir saugiame mieste“ 

N U O S T A T A I   

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Vilniaus saugaus miesto centro organizuojamo Vilniaus ugdymo įstaigų vaikų Aplinkosaugos 

plakatų konkurso „Noriu gyventi švariame ir saugiame mieste“ (toliau – konkursas) sąlygos 

reglamentuoja konkurso organizavimą, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimą. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Įvairiais darbo metodais sudominti vaikus aplinkosaugos temomis, įtraukiant juos į aktyvią, 

grupinę kūrybinę veiklą. 

Ugdyti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius darbo grupėse.  

Didinti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą, mokyti vartojimo kultūros.  

 

III. ORGANIZATORIUS 

Vilniaus saugaus miesto cento Aplinkosaugos srities metodininkas (Tel.: 865642451, el. paštas 

zydrune.vismc@gmail.com).  

IV.  DALYVIAI 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikai (toliau – darbo grupės). Darbo grupė – priešmokyklinio 

ugdymo vaikų grupė, 1-4 kl., 5-8 kl. mokinių klasė, būrelis ar kt..  

(Pastaba: 1 darbo grupės dalyvių skaičius - ne didesnis kaip 10 vaikų ir ne mažesnis kaip 3 

vaikai). Ugdymo įstaigos vaikai pasiskirsto į darbo grupes ir kuria kelis plakatus. Konkursui 

išrenkamas ir siunčiamas vienos darbo grupės darbas (1 vnt.).  

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VIETA 

Plakatų konkursas vyks nuo 2022-09-05 iki 2022-10-17 dienos imtinai.  

Virtuali plakatų paroda ir konkurso nugalėtojai paskelbiami iki 2022-10-31 Vilniaus saugaus 

miesto centro internetinėje svetainėje: www.vismc.lt 

2022 m. lapkričio mėn. Vilniaus saugaus miesto centre  numatomas baigiamasis Aplinkosaugos 

plakatų konkurso „Noriu gyventi švariame ir saugiame mieste“ renginys, į kurį bus pakviesti I, II, III 

vietas užėmusių plakatų darbo grupių vaikai. Dalyviai pristatys savo plakatų idėjas ir bus pakviesti į 

edukacinę - žaidybinę veiklą Vilniaus saugaus miesto centre. (Renginio laikas ir vieta dalyviams bus 

pranešta individualiai). Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio datą ir vietą pagal susidariusias 

aktualias aplinkybes, iš anksto informuojant dalyvius.  

 

VI. REIKALAVIMAI DARBAMS IR JŲ PATEIKIMUI 

1. Plakate turi būti aiški koncepcija ir jo pavadinimas. 

2. Plakatų technika neribojama. 

3. Plakato dydis neribojamas (konkursui siunčiama tik viena (1 vnt.), kokybiška plakato 

nuotrauka). 
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4. Plakate gali būti pavaizduota:  

 Tinkamo aplinkosauginio elgesio taisyklės; 

 Ekologinė svarba vaikų sveikatai ir gerai savijautai; 

 Vartojimo ir vartojimo kultūros problemos arba saikingas vartojimas; 

 Tvarų vartojimą skatinantys veiksniai ir priemonės; 

 Aplinkosauginės ir ekologinės grėsmės dėl netinkamo žmogaus elgesio aplinkoje; 

 Aplinkosauginės problemos ir jų sprendimo būdai. 

 

5. Darbą konkursui pateikti (tik plakato nuotrauką – 1 vnt. ) reikia el. paštu: 

zydrune.vismc@gmail.com, nurodant el. laiške: ugdymo įstaigos pavadinimą, grupę arba klasę, tik 

siunčiamo plakato kūrime dalyvavusių vaikų skaičių, darbo vadovo vardą, pavardę ir kontaktinį 

numerį. Jei yra vaikų tėvų (rūpintojų/globėjų) sutikimas, galima pridėti darbo grupės (-ių) kūrybinio 

proceso nuotraukas (iki 4 vnt.). 

 

VII. DARBŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

Dalyvių sukurtus plakatus vertins Vilniaus saugaus miesto centro išrinkta 5 asm. vertinimo 

komisija. 

Darbų vertinimo komisija išrinks I, II, III vietas laimėjusius aplinkosauginius plakatus tam 

tikrose amžiaus grupėse (priešmokyklinio ugdymo vaikų grupėje, 1-4 kl., 5-8 kl. mokinių grupėse). 

Vertinimo kriterijai: originali, išskirtinė plakato idėja, vaizdumas, estetiškumas. 

I, II, III vietas plakatų konkurse užėmusios vaikų/mokinių darbo grupės apdovanojamos 

nugalėtojų diplomais. Darbų vadovai - padėkos raštais.  

Kitos konkurse dalyvavusios darbo grupės ir jų vadovai apdovanojami dalyvių diplomais ir 

padėkomis už dalyvavimą Vilniaus saugaus miesto centro aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo 

veikloje.  
 

 

PARENGĖ:  

Vilniaus saugaus miesto centro 

Aplinkosaugos srities metodininkė   

Žydrūnė Laužadytė 
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