
 

APLINKOSAUGINIO KONKURSO „Žalioji Odisėja. Jaunučiai ‘22“ NUOSTATAI 

 

„Žalioji odisėja. Jaunučiai ‘22“ (toliau tekste – Jaunučių odisėja) – tai didžiausios licencijuotos pakuočių 

atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginiu švietimu besirūpinančios iniciatyvos  „Kita 

forma“ organizuojamo konkurso „Žalioji odisėja“ sudėtinė dalis aplinkos apsaugos tematika, skirta 6-7 klasių 

moksleiviams visoje Lietuvoje.  

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1.1.Tikslas – atkreipti įvairaus amžiaus moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų 

sprendimo būdais bei juos inicijuoti, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas bei tvarų gyvenimo 

būdą, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui mokyklos bendruomenėje bei namų 

aplinkoje. 

 

1.2. Uždaviniai: 

• Didinti moksleivių sąmoningumą, informuotumą teisingo rūšiavimo klausimais, skatinti 

kūrybiškumą ir iniciatyvumą aplinkosaugos srityje Jaunučių odisėjos metu, bei ugdyti įpročius, 

kurie taptų neatsiejama jų gyvenimo dalimi; 

• Tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, skatinant žemės resursų bei 

neatsinaujinančių išteklių tausojimą ir visapusišką gamtos puoselėjimą.  

• Keisti ydingą vartotojiškos kultūros elgseną ir ugdyti ekologiškumu grįstą mąstymą, skatinant 

tvarumą visuose gyvenimo aspektuose, formuoti teigiamą požiūrį į aplinkosaugą. 

 

II. KONKURSO EIGA 

2. Jaunučių odisėjos eiga: 

 Registracija –  kovo 15 d. – balandžio 1 d.  

I - asis etapas. Praktinė užduotis – balandžio 1 d. – balandžio 15 d.   

 II - asis etapas. „Žaliųjų Protų mūšis“ – balandžio 22 d.  

 

2.1.   Registracija. 

2.1.1.  Registracija Jaunučių odisėjai vykdoma elektroniniu būdu  2022 m. kovo 15 – balandžio 1 d. 

užpildant el. registracijos https://forms.gle/ZQu9zr7eQz4cuAo18.  

2.1.2. Visos konkursui užsiregistravusios komandos gaus metodinę medžiagą, skirtą pasiruošti II-ojo 

etapo protmūšiui. 

https://forms.gle/ZQu9zr7eQz4cuAo18


 

 

 

2.2.   I - asis etapas. Praktinė užduotis.  

2.2.1. Praktinės užduoties įgyvendinimui skiriamos 2 savaitės, t. y. balandžio 1 d. - balandžio 15 d. 

Praktinės užduoties rezultatai pateikiami užpildant el. pildymo formą: 

https://forms.gle/aQiUfQ24QZjAc2Zx9.  

2.2.2. Praktinės užduoties tikslas – įvesti/pagerinti rūšiavimo sistemą ugdymo įstaigoje. Komandos 

turės sugalvoti būdus, priemones ir eigą, bei įgyvendinti rūšiavimo sistemos mokykloje/klasėje 

įvedimą/patobulinimą.   

2.2.3. Esant poreikiui rūšiavimo dėžėmis nemokamai aprūpina VšĮ „Žaliasis taškas“. Rūšiavimui skirtą 

metodinę medžiagą pateiks organizatoriai – tik užsiregistravusioms mokykloms. 

2.2.4. Komandos, kurių mokyklose rūšiavimo sistema jau įvesta – turės sukurti papildomą skatinančią 

motyvacinę programą, kuri padėtų rūšiavimą stiprinti, bei pasidalinti pasiektais rezultatais.  

2.2.5. II-ajame konkurso etape dalyvauti gali tik I-ajame etape dalyvavusios ir praktinę užduotį 

atlikusios komandos. Išsamią informaciją apie praktinę užduotį bei jos atlikimo sąlygas gaus 

visos užsiregistravusios komandos, registracijos formoje nurodytu el. paštu.  

 

2.3.  II - asis etapas. „Žaliųjų Protų mūšis“. 

 

2.3.1. II - asis etapas numatomas interaktyvaus renginio formatu balandžio 22 d., minint Motinos 

Žemės dieną, vykdomas nuotoliniu būdu. Nuorodą su prisijungimu į renginį bei visą su renginiu 

susijusią informaciją gaus tik užsiregistravę dalyviai, registracijos formoje nurodytu el. paštu.  

2.3.2. Protmūšio metu 3 daugiausiai taškų surinkusios komandos apdovanojamos prizais.  Visos 

protmūšyje dalyvavusios komandos bei jas ruošę ir atstovavę pedagogai gaus pažymėjimus, 

liudijančius jų dalyvavimą projekte. 

III. DALYVIAI 

3.1. Jaunučių Odisėjoje gali dalyvauti visos Lietuvos mokyklos, kuriose mokosi 6-7 klasių mokiniai. 

3.2. Mokyklą II - ajame etape gali atstovauti viena arba kelios komandos. Jei mokyklą atstovaus kelios 

komandos, komandas turi kuruoti ir padėti pasiruošti skirtingos mokytojos. Komanda turi būti sudaryta 

iš 6 asmenų, kuri gali būti sudaryta iš vienos klasės ar kelių klasių mokinių. Komanda turėtų būti mišri, 

t. y. ją turi sudaryti tiek merginos, tiek vaikinai (ne mažiau kaip 1 mergina ir ne mažiau kaip 1 vaikinas).  

3.3. Komanda privalo turėti savo pavadinimą ir kapitoną, kuriuo turi būti vienas iš komandos narių.                                                   

Mokytojas negali būti nei komandos nariu, nei kapitonu. Mokytojas gali būti tik komandos vadovu bei 

padėti pasiruošti komandai iki protmūšio. 

 

https://forms.gle/aQiUfQ24QZjAc2Zx9


 

IV. VERTINIMAS 

 

4.1. II - ojo etapo „Žaliųjų Protų mūšio“ taškus susumuos kompiuterinė programa. Esant vienodam surinktų 

taškų skaičiui, komandų atsakymus peržiūrės organizatorių suformuota komisija, kuri objektyviai 

įvertins, kuri komanda galėtų turėti taškų persvarą.  

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5.1. Jaunučių odisėją organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir  aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“. 

5.2. Jaunučių odisėjos koordinatorė: Raminta Časonė (el. paštas olimpiada@ztl.lt, telefonas 8 633 77609). 

5.3. Dalyvavimas Jaunučių odisėjoje visoms komandoms yra nemokamas. 

5.4. Prizus laimėjusios komandos, prizų atsiėmimo sąlygas derina su prizų steigėjais, prizų steigėjų 

nurodytais kontaktais. Komanda atsiimti prizą turi iki 2023 m. liepos mėnesio. 

5.7. Laimėtojų prizai į pinigus nekeičiami. 

5.8. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių datas ir Jaunučių odisėjos konkurso struktūrą, apie tai 

informuojant dalyvius anketoje nurodytu el.paštu.  

 

 

 

 


