
 

APLINKOSAUGINIO KONKURSO „ŽALIOJI ODISĖJA“ NUOSTATAI 

 

Nacionalinė „Žalioji odisėja“ (toliau tekste – Odisėja) – tai didžiausios licencijuotos pakuočių atliekų tvarkymo 

organizacijos „Žaliasis taškas“ ir aplinkosauginiu švietimu besirūpinančios iniciatyvos  „Kita forma“ 

organizuojamas konkursas aplinkos apsaugos tematika, skirtas 8-11 klasių moksleiviams visoje Lietuvoje. 

Odisėjoje gali dalyvauti švietimo ir ugdymo įstaigos (toliau tekste – Įstaigos), kurios atitinka III nuostatų 

skyriuje pateikiamus reikalavimus.  

I. TIKSLAS 

1.1. Tikslas – atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais, 

perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas, 

ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės 

gerinimui. Didinti mokyklų bendruomenių gerovę, inicijuojant tvarų gyvenimo būdą, atliepiant „Žaliajame kurse“ 

numatytus įgyvendinimo tikslus. 

1.2. Uždaviniai: 

• Didinti moksleivių sąmoningumą, informuotumą, skatinti kūrybiškumą ir iniciatyvumą aplinkosaugos 

srityje; 

• Tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, skatinant aplinkos saugojimą Lietuvoje, bei 

domėjimąsi juo globaliu mastu, suvokiant bendrą pasaulio aplinkosaugos paveikslą; 

• Keisti ir ugdyti šiuolaikinių moksleivių mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinti tvarumą visuose gyvenimo 

aspektuose, formuoti teigiamą požiūrį į aplinkosaugą, pagrįsti aplinkos apsaugos naudą ir plėtros 

svarbą bei ugdyti įpročius, kurie taptų neatsiejama jų gyvenimo dalimi; 

• Skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą, dialogą su visa mokyklos bendruomene, ugdyti 

gebėjimą kurti efektyvią augimo strategiją, siekiant užtikrinti mokymosi aplinkos gerovę. 

 

II. KONKURSO „ŽALIOJI ODISĖJA“ EIGA 

2. Projekto etapai: 

• Registracija – kovo 1 d. – kovo 20 d.  

• I etapas – praktinė užduotis kovo 21 d. – balandžio 22 d. 

• II etapas – pusfinaliai spalio 19 – 20 d. (klimato savaitės metu). 

• III etapas – finalas lapkričio 23 d. (atliekų mažinimo savaitės metu). 

 



 

2.1.   Registracija.  

2.1.1.  Registracija konkursui „Žalioji odisėja“ vykdoma elektroniniu būdu nuo 2022 m. kovo 1 d.  iki 2022 m. 

kovo 20 d. užpildant el. registracijos formą: https://forms.gle/sRuh9diJ84Vyr6dRA 

Užsiregistravusios mokyklos kviečiamos dalyvauti interaktyvioje konsultacijoje – seminare, kuris vyks 

balandžio mėnesį, konkrečia datą pranešime registracijos formoje nurodytu el. paštu. Nuotolinio renginio metu 

bus pristatoma praktinė pirmojo Odisėjos etapo užduotis ir rekomendacijos, kaip ją teisingai atlikti, užduoties 

atlikimo idėjos bei gerosios praktikos pavyzdžiai. 

2.2.  I etapas – praktinė užduotis. 

2.2.1. Užduoties vykdymo terminas -  2022 m. kovo 21 d. – balandžio 22 d. Visoms užsiregistravusioms 

mokykloms detali informacija, susijusi su praktine užduotimi, bus atsiunčiama el. paštu kovo 20 d.  

2.2. 2. Atliktos užduoties susistemintus rezultatus mokyklos pateikia iki 2022 m. balandžio 22 d., 

užpildydamos el. anketą. Joje glaustai išdėstomas praktinės užduoties - projekto tikslas, uždaviniai, atlikimo 

žingsniai bei priemonės ir numatomas rezultatas. Pagrindinis praktinės užduoties - projekto reikalavimas – 

aplinkosauginės problemos egzistavimo mokykloje ar mieste pagrįstumas, problemą sprendžiančio projekto 

išskirtinumas, nuosekli ir reali įgyvendinimo seka, konkrečių kiekybinių ir pamatuojamų tikslų bei rezultatų 

numatymas.  

2.2.3. Pagal gautus užduoties rezultatus, iki 2022 m. balandžio 27 d. komisija išrenka mokyklas, kurios 

kviečiamos plačiau pristatyti užduoties metu parengto projekto idėją nuotolinės atrankos metu. Nuotolinė 

atranka vyksta gegužės 2-6 dienomis.  Geriausiai projektų idėjas pristačiusios bei įgyvendinimo realumą ir 

prasmę pagrindusios mokyklų bendruomenės patenka į antrąjį Odisėjos etapą – pusfinalį. 

2.2.4. Komisija pirmojo etapo rezultatus bei komandų, patekusių į pusfinalius sąrašą paskelbia iki 2022 m. 

gegužės 30 d. imtinai. Apie rezultatus  el. paštu  informuojamos tik į pusfinalį patekusios mokyklos, bendri 

dalyvių rezultatai skelbiami internetiniame puslapyje.  

2.2.5. Organizatoriai bei vertinimo komisija pasilieka teisę patikrinti, ar pateikto projekto idėja nėra įgyvendinta 

anksčiau ar nuplagijuota. 

 

2.3. Praktinės užduoties įgyvendinimas 

2.3.1. Mokyklos, pateikusios praktinės I-ojo etapo užduoties projekto pasiūlymą, turi galimybę projektą 

įgyvendinti praktiškai. Tą padaryti komandos gali iki 2022 m. rugsėjo 30 d.  

 

https://forms.gle/sRuh9diJ84Vyr6dRA


 

2.3.2. Trys geriausiai projektus įgyvendinusios ir įgyvendinimą pagrindusios mokyklos gaus papildomus 

taškus (I-oji vieta – 10 taškų, II-oji vieta – 7 taškai, III-oji vieta – 5 taškai), kurie bus pridedami prie pusfinalio 

rezultatų – tokiu būdu, komandos turės didesnę galimybę patekti į finalą. Visos kitos projektą įgyvendinančios 

komandos turės galimybę gauti iki 3 papildomų taškų, kurie bus pridedami prie pusfinalio rezultatų. 

2.3.3. Visą informaciją, apie projektų įgyvendinimo eigos bei rezultatų pateikimą, gaus tik užsiregistravusių bei 

projektų pristatymo etape dalyvavusių komandų mokytojos bei kapitonai, jų registracijos formoje nurodytais el. 

paštais. 

 

2.4. II etapas – pusfinalis. 

2.4.1. Mokyklos, patekusios į pusfinalį registruoja mokyklą atstovaujančią komandą iki 2022 m. spalio 7 d. 

užpildant el. registracijos formą, kurios nuoroda siunčiama dalyvių nurodytais el. paštais. 

2.4.2. Pusfinalis pagal situaciją bei galimybes susitikti bus organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu. 

Pusfinalis vyks Klimato savaitės metu - 2022 m. spalio 19 - 20 dienomis. Informacija apie pusfinalio 

organizavimo būdą, laiką bei vietą siunčiama registracijos formoje nurodyto atsakingo asmens el. paštu iki 

spalio 7 d.  

2.4.3. Geriausius rezultatus pusfinalio metu pasiekusios komandos pateks į trečiąjį „Žaliosios odisėjos“ etapą 

– finalą. 

 

2.5. III etapas – finalas. 

2.5.1. Trečiasis „Žaliosios odisėjos“ projekto etapas vyks Atliekų mažinimo savaitės metu - 2022 m. lapkričio 

23d. Konkreti patikslinta data dalyviams bus pranešta asmeniškai, registracijos formoje nurodytu el. paštu. 

Minėtu el. paštu bus atsiunčiama ir rekomenduojama metodinė medžiaga. 

2.5.2. Finale išrenkamos 3 laimėjusios komandos – I vieta, II vieta ir III vieta. I-osios vietos laimėtojų komanda 

savo mokyklai parveža „Žaliosios odisėjos“ taurę, pažymėjimą bei tampa Odisėjos ambasadoriais. I vietą 

laimėjusi komanda taip pat gauna projekto pagrindinį prizą – aplinkosauginę kelionę visai komandai, įskaitant 

ir mokytoją. Kelionę inicijuoja ir organizuoja konkurso organizatoriai. II-osios bei III-osios vietos laimėtojai 

gauna projekto pažymėjimus bei rėmėjų įsteigtus prizus. Kiti finalo dalyviai apdovanojami padėkos raštais. 

Pažymėjimą apie dalyvavimą projekte gauna ir komandas ruošę  ir atstovavę pedagogai. 

 

 



 

III. DALYVIAI 

3.1. Aplinkosauginiame konkurse „Žalioji odisėja“ gali dalyvauti visos mokyklos, kuriose mokosi 8 - 11 klasių 

mokiniai. 

3.2. Pirmajame projekto etape dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. 

3.3. Mokykla, patekusi į pusfinalį, suformuoja komandą, kurią sudaro ne daugiau kaip 6 moksleiviai (pagrindinė 

sudėtis) ir 3 atsarginiai nariai. Komandą sudaryti gali 8 – 11 klasių mokiniai iš vienos mokyklos. Komanda gali 

būti sudaryta iš vienos klasės ar kelių klasių mokinių. Komandoje negali būti mokytojų. Komanda turėtų būti 

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

II-ame bei III-iame etapuose komandos sudėtis išlieka ta pati. Esant nenumatytiems atvejams, suderinus su 

organizatoriais bei gavus raštišką sutikimą, yra galimybė pakeisti vieną komandos narį nauju.  

3.4. Kiekviena mokykla gali turėti savo sirgalių komandą. Sirgalių komandos narių skaičius nėra ribojamas. 

Sirgaliai negali padėti komandai Odisėjoje, išskyrus atvejus, kai užduotys  skiriamos sirgaliams. Sirgalių 

dalyvavimas pusfinaliuose bei finale priklauso nuo tuo metu esančios situacijos, susijusios su pandemija. 

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

Mokytojas komandos kapitonu būti negali. Jis gali būti tik komandos vadovu. 

3.6. Pasibaigus pirmajam etapui (registracijai ir praktinei užduočiai), mokyklą atstovauja tik viena         komanda. 

3.7. Bet kokie komandos sudėties pasikeitimai galimi tik informavus organizatorius. Savavališkai komandos 

sudėtį pakeitusios ir nepranešusios komandos bus diskvalifikuotos iš konkurso. 

 

IV. VERTINIMAS 

4.1. Pirmojo etapo užduoties rezultatai bus vertinami kompetentingos ekspertų komisijos. 

4.2. Antrajame ir trečiajame etapuose pagal organizatorių pateiktas užduotis komandas vertins organizatorių 

sudaryta ekspertų komisija vykstant gyviems susitikimams, pusfinaliui/finalui vykstant nuotoliniu būdu – 

rezultatus skaičiuoja kompiuterinė programa, o eigą prižiūri nepriklausomi stebėtojai. 

4.3. Už I-ojo etapo rezultatų klastojimą arba sukčiavimą bet kuriame Odisėjos etape, organizatoriai pasilieka 

teisę mokyklą ar komandą pašalinti iš konkurso ir (ar) atimti nugalėtojų titulą bei perduoti jį kitą geriausią 

rezultatą parodžiusiai komandai.  Apie sukčiavimą sužinojus ne renginio metu, organizatoriai, pateikę tai 

pagrindžiančius įrodymus, komandą gali pašalinti iš konkurso, jos vietą finale ar laimėtą prizinę vietą 

perduodant kitai geriausią rezultatą parodžiusiai komandai. 

 



 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5.1. Aplinkosauginį konkursą „Žalioji odisėja“ organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir  aplinkosauginė iniciatyva 

„Kita forma“. 

5.2. Projekto koordinatorė: Raminta Časonė - el. paštas olimpiada@ztl.lt, telefonas 8 633 77609). 

5.3. Dalyvavimas konkurse Žalioji odisėja“ visoms komandoms yra nemokamas. 

5.4. Mokyklos, dalyvaujančios II ir III odisėjos etapuose, turi turėti raštišką sutikimą, kuriame nurodoma, kad 

odisėjoje dalyvaujantys mokiniai (komandos nariai, sirgaliai) ir jų įstatyminiai atstovai (tėvai, įtėviai ar globėjai) 

sutinka, jog konkurso metu būtų fotografuojama ir (ar) filmuojama, o gauta medžiaga atgaminama, 

spausdinama, demonstruojama, viešai skelbiama ir platinama švietimo ir informavimo tikslais. Jeigu kurie nors 

odisėjoje dalyvaujantys mokiniai tokio sutikimo mokyklai pateikę nėra, prašome apie tai informuoti odisėjos 

organizatorius. Organizatoriai įsipareigoja jų atvaizdų neviešinti.   

5.5. Išlaidos, susijusios su komandų atvykimu į pusfinalius, finalus ir kitos patirtos komandų finansinės išlaidos 

– organizatorių neapmokamos. 

5.6. 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 etapų bei renginių datas ir projekto struktūrą, atsižvelgdami į kintančią 

situaciją dėl pandemijos ir galimų karantinų, aiškiai ir iš anksto apie tai informuojant dalyvius anketoje nurodytu 

el.paštu.  

5.9. Organizatoriai neprisiima atsakomybės už dalyvių vėlavimą prisijungiant, bei interneto ryšio sutrikimus 

nuotoliniu būdu vykstančio pusfinalio ir/ar finalo metu. Nuotolinių renginių metu, sutrikus interneto tiekimui bei 

atsijungus nuo renginio, dalyviai tęsti dalyvavimo konkurse negali.  

5.10. Organizatoriai neprisiima atsakomybės už nuotolinio renginio metu kilusių problemų iš dalyvių pusės 

sprendimą.  

 

 


