RENGINIO „APIE ŽEMĘ IR NE TIK...“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Renginys „Apie žemę ir ne tik...“ skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti
2. Renginio programa:
2.1. socialinė reklama „Aš ir pasaulis“
2.2. išradingiausio inkilo konkursas „Išmanusis namas“
2.3. viktorina - konkursas „Apie žemę ir ne tik...“
3. Šie nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, uždavinius, jo organizavimą, darbų pristatymo,
vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – ugdyti pagarbą gamtai, socialinę atsakomybę už mus supančią aplinką ir prisidėti prie
darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo
5. Uždaviniai:
5.1. lavinti mokinių loginio mąstymo, praktinio darbo įgūdžius;
5.2. skatinti mokinių saviraišką, kūrybingumą;
5.3. stiprinti mokinių motyvaciją mokytis matematikos ir gamtos mokslų;
5.4. skatinti mokinių gebėjimą dirbti komandoje;

III. SOCIALINĖ REKLAMA „AŠ IR PASAULIS“
6. Iki kovo 20 dienos I aukšte prie Didžiosios salės parengta paroda „ Aš ir pasaulis“
7. Pagrindinės temos: žmogaus santykis su gamta ir kitu žmogumi.
8. Darbų formatas A2, technika įvairi.
9. Darbo vadovė: vizualinės reklamos gamintojo profesijos mokytoja Asta Stasionytė.
10. Dalyviai: vizualinės reklamos gamintojo profesijos bei kitų specialybių mokiniai.
IV. IŠRADINGIAUSIO INKILO KONKURSAS „IŠMANUSIS NAMAS“
11. Kovo 20 dieną renginio metu pristatomi išmaniausi inkilai paukščiams.
12. Darbus pristato patys mokiniai.
13. Darbo vadovė: baldžių profesijos mokytoja Nijolė Kazočiūnienė.
14. Dalyviai: baldžių profesijos bei kitų specialybių mokiniai.
V. KONKURSAS - VIKTORINA „APIE ŽEMĘ IR NE TIK...“
15.Viktorina - konkursas vyks 2019 m. kovo 20 d. Alytaus profesinio rengimo centro Didžiojoje
salėje (Putinų g. 40, Alytus).
16. Viktorinos – konkurso pradžia 14.00 val.
17. Dalyviai III gimnazijos klasių mokiniai.
18. Kiekvieną komandą sudaro 5 nariai (vienas iš jų kapitonas).
19. Komandų prisistatymas: apranga, emblema, pavadinimas, šūkis.
20. Komandos nariai turi gebėti: atlikti praktines - kūrybines užduotis, pasižymėti sumanumu
(gamtamokslinės, matematikos, geografijos žinios).

VI. VERTINIMAS IR SKATINIMAS
21. Bus apdovanojama:
21.1. mokinių išrinkta aktualiausia ir įdomiausia socialinė reklama,
21.2. konkurso kapitonų išrinktas išmaniausias namas paukščiui ir jo pristatymas,
21.3. vertinimo komisijos išrinktos 3 komandos, viktorinos-konkurso nugalėtojos.
_____________

