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             2017m. 11  mėn. 27 d. Įsakymu Nr. B-26  

 

 

„Mūsų Vilnius ne bet kaip ant Žemės „numestas“. Rodos, galiūno ranka jį nešiojo, įvairiai taikė prie 

nelygumų ir tarus „dailiau nebus niekur“ padėjo čia prie Neries.“  

Prof. Česlovas Kudaba 

 

KONKURSO „VILNIAUS MIESTO PAMOKŲ ŽEMĖLAPIS. PATIRK VILNIŲ“ 

NUOSTATAI 

    
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Konkurso „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“ (toliau – Konkurso) nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato Konkurso tikslą, uždavinius, Konkurso organizavimo, darbų vertinimo, viešinimo, 

atlyginimo už autorinius darbus tvarką. 

1.2. Konkursą organizuoja VšĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų Švietimo pažangos 

centras.  

1.3. Konkurso partneris – Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamentas. 

1.4. Konkurso tikslas – parengti pamokas įvairiose Vilniaus miesto vietose, kurios skatintų mokinių 

kūrybiškumą, bendradarbiavimą, domėjimąsi supančia aplinka, ugdytų praktinius, trynėjimo gebėjimus ir 

formuotų vertybines nuostatas. 

1.5. Konkurso uždaviniai: 

    1.5.1. sukurti 100 pamokų aprašymus interaktyviame žemėlapyje (platformoje);  

    1.5.2. skatinti mokytojus ir specialistus, vykdančius edukacines veiklas (toliau – edukatorius), kurti bei 

dalytis gerąja patirtimi, formalųjį bei neformalųjį ugdymą vykdyti įvairiose vietose bei edukacinėse aplinkose;  

    1.5.3. padėti suprasti Vilniaus miesto ypatumus, skleisti gamtos ir kultūros vertybes, aktyviai prisidėti prie 

Valstybės Šimtmečio ir Atminties programos įgyvendinimo; 

    1.5.4. ugdyti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, norą pažinti ir tyrinėti artimiausią aplinką, skatinti 

pilietiškumą, mokslo ir meno sintezę. 

 

II.  KONKURSO DALYVIAI 

2.1. Konkurse gali dalyvauti visų mokomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir įvairias 

edukacines programas mokiniams rengiantys edukatoriai.  

2.2. Konkursinius darbus (toliau – Darbai) gali rengti vienas asmuo arba asmenų grupė. 

 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.1. Vertinami tik šias Nuostatų sąlygas atitinkantys pateikti Darbai;  

3.2. Darbai gali būti skirti tiek formaliajam, tiek neformaliajam ugdymui.  

3.3. Bendrieji reikalavimai Darbų pateikimui:  

   3.3.1. Trumpa pamokos anotacija (aprašymas) registracijai; 

   3.3.2. Būtina sąlyga, kad pamoka būtų aprašoma ne mokyklos, o kitoje aplinkoje, erdvėje (gali būti 

mokyklos teritorija pvz., kiemas ir pan.); 

   3.3.3. Pamokos aprašymo struktūra (aprašymo šablonas pridedamas 1 priede): 

3.3.3.1. ugdymo sritis (gali būti nurodytas konkretus mokomasis dalykas, keli dalykai (dalykų integracija), 

tematika ar pan.); 

3.3.3.2. mokinių, kuriems skiriama veikla, amžiaus tarpsnis (klasė(ės) ir pan.); 

3.3.3.3. pamokos planas, metodika mokytojui/edukatoriui;  

3.3.3.4. užduotys mokiniams; 

3.3.3.5. vieta žemėlapyje (erdvė pamokos vedimui). 

    3.3.4. Informacija apie Autorių(-us): vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto 

adresas), darbovietė (mokykla ar kt.), pareigos (jeigu mokytojas, nurodoma kurio(ių) mokomojo(ų) dalyko(ų),  

išsilavinimas. 

3.4. Vienas Autorius (arba autorių grupė) gali pateikti kelis Darbus (darbų skaičius neribojamas). 

3.5. Dalyvaudami Konkurse, Autoriai sutinka, kad jų Darbai, nurodant autorystę, būtų naudojami mokslo ir 

švietimo tikslais, publikuojami viešai (Konkurso organizatorių svetainėse). 



 

3.6. Autoriai turi pateikti originalias pamokas ar edukacines veiklas. Už autorinių teisių pažeidimus pagal 

galiojančius teisės aktus atsako Autoriai. 

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

4.1. Informacija apie Konkursą skelbiama: Vilniaus švietimo pažangos centro, Vilniaus miesto savivaldybės ir 

VšĮ Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų interneto svetainėse: www.svietimopazanga.lt; 

www.vilnius.lt/; www.kultura.lt/. 

4.2. Konkurso dalyvių registracija vykdoma iki 2017 m. gruodžio 8 d. elektroniniu būdu Vilniaus švietimo 

pažangos centro interneto svetainėje www.svietimopazanga.lt Visiems užsiregistravusiems dalyviams bus 

suteikti unikalūs kodai, kurie, kartu su Konkurso sąlygomis ir metodiniais patarimais bus išsiųsti dalyvių 

nurodyto el. pašto adresu.  

4.3. Darbai konkursui teikiami nuo 2017 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d. 

4.4 Darbai konkursui teikiami el. paštu: genovaite.kyne@vilnius.lt, arba keliami į virtualią duomenų saugyklą 

(prisijungimai prie šios saugyklos užsiregistravusiems konkurso dalyviams bus išsiųsti jų nurodytu el. pašto 

adresu). 

4.5. Darbai Konkursui teikiami taisyklinga lietuvių kalba.  

4.6. Darbai viešai skelbiami tik tada, kai juos įvertina recenzentai (recenzavimą  atlieka Konkurso 

organizatorius). Darbai eksponuojami skelbiant informaciją apie jų Autorius. 

4.7. Darbai eksponuojami nuo 2018 m. sausio 2 d. Vilniaus miesto pamokų interaktyviame žemėlapyje „Patirk 

Vilnių“ interneto svetainėse: www.vilnius.lt; www.svietimopazanga.lt; www.kultura.lt. 

 

V. KONKURSO DARBŲ TURINIO VERTINIMAS 

5.1. Visus Konkursui pateiktus Darbus vertina recenzentas.  

5.2. Parengtos pamokos vertinamos šiais aspektais: 

5.2.1. Bendrieji kriterijai:  

5.2.1.1. ugdymo sritis (gali būti nurodytas konkretus mokomasis dalykas, keli dalykai (dalykų integracija), 

tematika ar pan.); 

5.2.1.2. mokinių, kuriems skiriama veikla, amžiaus tarpsnis (klasė(ės) ir pan.); 

pamokos planas, metodika mokytojui, užduotys mokiniams; 

5.2.1.3. vieta žemėlapyje (erdvė pamokos vedimui). 

5.2.2. Kokybės kriterijai: 

5.2.2.1. Pamokos aprašymo metodiškumas (metodika mokytojui, veiklos planas, užduotis mokiniams); 

5.2.2.2. originalumas; 

5.2.2.3. vietovės patrauklumas; 

5.2.2.4. aktualumas ir išliekamoji vertė;  

5.2.2.5. kokybė.  

5.3. Viešai skelbiami tik teigiamai recenzento įvertinti Darbai. 

 

VI. KONKURSO DARBŲ APMOKĖJIMO TVARKA. 

6.1. Už visus teigiamai įvertintus Darbus, jų autoriui(ams) sumokamas autorinis atlyginimas. Atlyginimas 

sumokamas sudarant autorinio darbo sutartį tarp autoriaus(ų) ir Vilniaus švietimo pažangos centro.  Autorinis 

atlyginimas sumokamas, Vilniaus mokytojų namams gavus finansavimą Konkursui iš Vilniaus miesto 

savivaldybės. 

6.2. Atlygis už  vieną Darbą (pamoką) – 160 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt eurų) su mokesčiais. 
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