ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ORIENTACINIO ŽYGIO - VARŽYBŲ ,,MANO MIESTAS - ALYTUS“
ORGANIZAVIMO
2018 m. gegužės 4 d. Nr.
Alytus
Atsižvelgdama į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventės koncepciją ir
siekdama ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos poreikį, fizines savybes, stiprinti sveikatą, plėsti
geografines bei istorines žinias, ugdyti komunikabilumą, bendravimą, bendradarbiavimą bei
patriotiškumą, taip pat skatindama didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais savo šalies
piliečiais:
1. O r g a n i z u o j u orientacinį žygį –varžybas 2018 m. gegužės 17 d.
2. S k i r i u komisiją orientaciniam žygiui - varžyboms organizuoti ir vykdyti:
2.1. Aušra Jakubėlienė, metodininkė;
2.2. Daiva Nebilevičiūtė, kūno kultūros mokytoja;
2.3. Irma Lygnugarė, geografijos mokytoja;
2.4. Nijolė Pranckevičienė, istorijos mokytoja;
2.5. Irmantas Grimalauskas, profesijos mokytojas;
2.6. Vilmantas Biesevičius, kūno kultūros mokytojas.
3. T v i r t i n u orientacinio žygio - varžybų „Mano miestas – Alytus“ nuostatus
(pridedama).
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d.
įsakymu Nr.
ORIENTACINIO ŽYGIO - VARŽYBŲ „MANO MIESTAS - ALYTUS“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Orientacinio žygio-varžybų „MANO MIESTAS - ALYTUS“ (toliau – Žygis)
nuostatai reglamentuoja žygio tikslus, dalyvius, žygio organizavimą.
2. Žygio organizatorius – Alytaus profesinio rengimo centras.
3. Žygio tikslai:
3.1. ugdyti patriotiškumą, skatinti didžiuotis savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais
savo šalies piliečiais;
3.2. ugdyti mokinių kūrybiškumą, saviraiškos poreikį, fizines savybes bei stiprinti
sveikatą;
3.3. plėsti geografines, istorines žinias apie savo gimtą miestą;
3.3. bendrauti bei bendradarbiauti, ugdyti komandinę dvasią.
4. Konkurso vykdymo laikas – 2018 m. gegužės 17 d. 13.00 val.
5. Konkurso vieta – Alytaus miestas (Žygio trajektorija yra Alytaus miesto svarbūs ir
lankytini objektai bei vietos).
6. Konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, Europos dienai paminėti,
o taip pat tai vienas iš sveikatą stiprinančių mokyklų renginių.
7. Konkurso dalyviai – Alytaus profesinio rengimo centro I-III gimnazijos klasių
mokinių komandos (3 mokiniai iš kiekvienos grupės).
II SKYRIUS
KONKURSO ORGANIZAVIMAS
8. Grupių vadovai sudaro komandas (po 3 mokinius) iš kiekvienos grupės ir registruoja
komandą pas metodininkę A.Jakubėlienę ( el.paštu ausra.jakubeliene@aprc.lt).
9. Žygio metu kiekviena komanda privalo turėti bendrą vienodą, visą komandą
vienijantį akcentą (šalikėlį, apyrankes, juosteles, ženkliukus ir pan.), prieigą prie interneto (reiks
naudotis internetu, ieškant objektų) ir priemonę fotografuoti.
10. Žygio dalyviai susirenka Didžiojoje salėje (Putinų g.40) 2018 gegužės 17 d. 13.00
val. ir išklauso instrukciją, žygio taisykles ir susipažįsta bei pasiima užduotis.
11. Žygio dalyvių rezultatai bus pristatomi sekančią dieną ir vertinami pačių dalyvių
(slaptu asmeniniu balsavimu). Atliktas užduotis iškart po žygio komandos turės palikti
organizatoriams.
12. Žygio dalyviai turės surasti tinkamus objektus, atlikti nurodytas užduotis
objektuose, meniškai juos nufotografuoti ir pasidaryti asmenukę.
13. Žygio laikas – 2 val. 30 min. Į žygio starto vietą dalyviai bus nuvežti mokyklos
transportu.

III SKYRIUS
VERTINIMAS
14. Konkurso dalyviai vertinami pagal visų užduočių atlikimo laiką, surinktų objektų
skaičių, tinkamai atliktas užduotis, nuotraukų meniškumą ir kokybę.
15. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią balų skaičių surinkęs dalyvis.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Žygio – varžybų laimėtojas ir prizininkai apdovanojami Alytaus profesinio
rengimo centro bei rėmėjų įsteigtais prizais, visos komandos apdovanojamos Alytaus PRC
direktoriaus Padėkos raštais. Žygio metu dalyviai bus aprūpinami vandeniu ir užkandžiais.
19. Papildomą informaciją apie žygio organizavimą teikia metodininkė Aušra
Jakubėlienė, mob. 8 618 64 240.
__________________

