JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ RESPUBLIKINIS KONKURSAS
„JAUNIMAS EUROPOS MIŠKUOSE“

NUOSTATAI
Tarptautinį konkursą „Jaunimas Europos miškuose“ inicijuoja YPEF (Young people in European
Forests) organizacija, respublikinį etapą inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
konkursą organizuoja Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija,
Molėtų krašto muziejus, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba bei Lietuvos miškininkų sąjungos
jaunųjų miško bičiulių sambūris (JMBS). 2019 m. veiklos vykdytojai: Aukštaitijos nacionalinio
parko ir Labanoro regioninio parko direkcija.
Tarptautinis konkursas „Jaunimas Europos miškuose“ – neformaliojo vaikų švietimo renginys.
2019 metų konkurso tema – „Miškas ir vanduo“ (Teigiami ir neigiami aspektai. Miškų
valdytojų veiksmai saugant vandens išteklius. Miškai, kaip vandens naudotojai bei
saugotojai).
1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1. Vystyti jaunimo aktyvumą ir integraciją švietime.
1.2. Didinti jaunų žmonių žinias apie miškininkystę ir miškus Europoje.
1.3. Supažindinti jaunimą su miško sąvokomis ir įvairiais santykiais tarp biotinų ir
abiotinių miško komponentų.
1.4. Didinti jaunų žmonių supratimą apie miškų ekosistemas skirtingose Europos šalyse.
1.5. Didinti supratimą apie tvarų miško naudojimą ir kompleksinio miškų ūkio
principus.
1.6. Palaikyti moksleivių iniciatyvą plėsti ir gilinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius
ekologinės miškininkystės, miškų ūkio ir miškų apsaugos srityse.

2. KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti jaunųjų miško bičiulių būrelių, klubų, mokyklinių girininkijų nariai –
8–12 klasių mokiniai, 2018 - 2019 mokslo metais ne jaunesni kaip 15 ir ne vyresni kaip 19 metų
amžiaus, ne daugiau kaip po tris narius komandoje. Pageidautina, kad visi dalyviai mokėtų
bendrauti anglų kalba.

Komandų nariai renka žinias patys (neformaliojo ugdymo metu), dalinasi savo surinktomis
žiniomis ir rezultatais su savo kolegomis, dalyvaujančiais konkurso nacionaliniame ir
tarptautiniame etape.
3. KONKURSO ETAPAI IR UŽDUOTYS
Konkursas vykdomas etapais:
I etapas – nuo 2019 m. kovo 28 iki balandžio 30 d. – registracija. Norinčiųjų dalyvauti
nacionaliniame etape registracijos formą rasite virtualioje erdvėje
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-Tu0-3XbpmDSKqDePLWQik3qzRnFzbKA9V6EShkzMgnrWAQ/viewform).
II etapas – nuo 2010 m. balandžio 30 iki gegužės 20 d. – pasirengimas nacionaliniam etapui.
Dalyviai ruošiasi konkursui, naudodamiesi YPEF interneto tinklalapio http://ypef.eu informacija ir
kita prieinama literatūra.
III etapas – nacionalinis etapas vyks 2018 m. birželio 5 d. Molėtų krašto muziejaus
Mindūnų padalinyje, adresu Muziejaus g. 7, Mindūnų k 33202, Molėtų r. (Ežerų žvejybos muziejus
ir Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus). Dalyviai sudaro komandas po tris mokinius,
mokančius anglų kalbą. Šiame etape dalyviai turės įvykdyti šias užduotis: pasirinkta tema anglų
kalba parengti 10–15 minučių pristatymą (prezentaciją *.ppt, *.pptx ar *.pdf formatu), atsakyti į
testo klausimus anglų kalba bei atlikti iš anksto paruoštas užduotis miške. Registracijoje būtina
pateikti pranešimo temą. Šiame etape užduotys bus vertinamos skirtingu balų skaičiumi: pranešimas
– 50 balų, testas – 25 balai, praktinės užduotys miške – 25 balai.
Nacionalinio etapo metu dalyviai atsako į testo apie Europos miškus klausimus. Testą sudaro
50 klausimų, iš jų 12 – apie visos Europos miškus ir po du klausimus – apie kiekvienos
dalyvaujančios šalies miškus. Kiekvienas klausimas turi keturis galimus atsakymo variantus, iš
kurių tik vienas teisingas. Testas anglų kalba.
Nugalės daugiausia taškų surinkusi komanda.
IV etapas – tarptautinis etapas vyks 2019 m. rugsėjo mėn. Konkursas vyks Čekijoje, Šumava
nacionaliniame parke, kur susirinks kiekvienos šalies nugalėtojų komandos. Šiame etape dalyviai
turės įvykdyti dvi užduotis: parengti pranešimą ir atsakyti į testo klausimus (kaip ir nacionaliniame
etape). Abi užduotys bus vertinamos vienodu balų skaičiumi.
Nugalės daugiausia taškų surinkusi komanda.

4. KUR RASTI INFORMACIJOS?
Dalyviai rengsis konkursui, naudodamiesi YPEF interneto tinklalapio http://ypef.eu oficialia
brošiūra anglų kalba (http://ypef.eu/docs/YPEF_IX_rules_2019.pdf) apie gamtos, miškų ir

miškininkystės sričių skirtumus Europoje. Taip pat gali naudotis visa kita prieinama literatūra
lietuvių kalba apie gamtą, miškus ir miškininkystę Lietuvoje ir užsienyje.

5. KONKURSO VERTINIMAS IR PRIZAI
Nacionalinio etapo nugalėtojus renka vertinimo komisija, sudaryta iš LR aplinkos ministerijos, VĮ
Lietuvos valstybinių miškų urėdijos, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei mokslininkų
atstovų.
Rezultatus skaičiuoja organizatorių sekretoriatas. Rezultatai skelbiami viešai, kai komisija
pateikia vertinimo protokolą. Komisijos sprendimai nekeičiami.
Nacionalinio etapo konkurso nugalėtojai gauna prizus ir kvietimą bei išlaidų kompensavimą į
tarptautinį konkursą; nugalėtojų komandos nariams (trims JMB ir vienam JMB vadovui)
kompensuojamos kelionės išlaidos, nakvynės išlaidos ir maitinimas.
Antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojai apdovanojami prizais.

________________________________
Daugiau informacijos apie Konkurso sąlygas ir kitą su Konkursu susijusią informaciją galite gauti:
Ingrida Meškinytė, el. p. paslaugosgamtai@gmail.com
639 51319;

arba konkursas@aparkai.lt, tel.: 8 -

